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1. Vooraf 

 

Opgroeien en opvoeden gaat gepaard met vallen en opstaan. Van kinderen en van ouders, letterlijk 

en vooral ook figuurlijk. Vaak gaat dat opstaan vanzelf, soms is er wat ondersteuning van anderen bij 

nodig. Af en toe moeten kinderen en ouders weer in de benen geholpen worden met hulp van 

(jeugdhulp) professionals. Vallen en opstaan hoort er in ieder geval gewoon bij, is regelmatig zelfs 

nodig om van te leren en is binnen veiligheidsgrenzen een gewoon onderdeel van opgroeien en op-

voeden. Met het (her)organiseren en transformeren van onze (basis)jeugdhulp willen we daarbij aan-

sluiten. Zowel in de wijze waarop we de hulp organiseren en beschikbaar stellen als ook in het uitdra-

gen van de gedachte erachter. Deze gedachte hebben we eerder in het Koersdocument inkoop 

jeugdhulp verwoord als: gewoon doen, gewoon eenvoudig, gewoon thuis & dichtbij en altijd veilig.  

Gewoon is een belangrijk uitgangspunt. Dat wil niet zeggen dat het opnieuw organiseren van de ba-

sisjeugdhulp ‘gewoon even’ geregeld kan worden of vanzelf ontstaat. Er zijn daarvoor te veel be-

staande werkwijzen, gewoontes, afhankelijkheden en inhoudelijke en financiële belangen te (her)or-

ganiseren. Dit plan gaat over hoe we dat samen met WIJ Groningen aanpakken. De gemeente geeft 

de opdracht en stelt de kaders, WIJ Groningen voert deze nieuwe taak uit; dit noemen we ‘de taak 

SAMEN.’. Gemeente en WIJ Groningen werken ieder vanuit de eigen taken, rollen en verantwoorde-

lijkheden gezamenlijk aan deze verandering.  

Wat deze taak SAMEN. precies inhoudt, hoe we de verandering aanpakken, wat daarvoor geregeld 

en georganiseerd moet worden, hoe we daar de input van de raad en de kaders van de jeugdwet in 

hebben verwerkt en hoe we de belangen van kinderen en ouders daarbij telkens meenemen, be-

schrijven we in dit implementatieplan. Dit plan slaat daarmee de brug van beleidsuitgangspunten, 

bestuurlijke opdrachten, ambities, visies naar het dagelijkse opgroeien van kinderen, het opvoeden 

door ouders. En waar nodig de ondersteuning daarbij door de professionals van WIJ Groningen.   

Wat is de taak SAMEN. 

Met de taak SAMEN. verschuift een substantieel deel van de basisjeugdhulp die nu nog door meer 

dan 100 jeugdhulpaanbieders wordt gegeven naar één bestaande en in de eigen wijk al herkenbare  

organisatie: WIJ Groningen. Het gaat voornamelijk om begeleiding en lichte behandeling.  

De WIJ-medewerkers werken daarbij vanuit de bedoeling: wat is nodig en helpend in deze situatie? 

Er kan eenvoudig op- en afgeschaald worden, zonder onnodige administratie en zonder indicatie. Dat 

kan omdat de taak SAMEN. een algemene voorziening is. Met de taak SAMEN. zetten we zo een vol-

gende stap in de verdere transformatie van de jeugdhulp. Wij sluiten met deze ontwikkeling aan bij 

de landelijke ontwikkelingen en worden gesteund door landelijke onderzoeken, ervaringen vanuit 

andere gemeenten en de Kamerbrief van 13 mei 2022. 
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Wat merken de kinderen en ouders in onze gemeente daarvan 

Voor de kinderen en gezinnen met een ondersteuningsvraag levert dit op dat zij sneller hulp krijgen 

en er kortere wachttijden en wachtlijsten zijn. Er komt een snelle brede(re) triage aan de voorkant en 

minder verschillende hulpverleners in het gezin. De hulp en expertise is dichtbij beschikbaar, laag-

drempelig en toegankelijk en zo mogelijk met inzet van het eigen netwerk.  

De WIJ-medewerkers kijken en werken nog meer vanuit het belang van het kind en met een brede 

blik, en betrekken (indien relevant) alle leefdomeinen. Dat kan vanuit de brede opdracht die WIJ Gro-

ningen naast de jeugdtaken al heeft bijvoorbeeld rondom de Wmo en de Participatiewet. In wijken, 

buurtcentra, scholen, verenigingen wordt daarnaast vanuit onder andere Positief Opgroeien en via 

particuliere initiatieven al een veelheid aan preventieve interventies voor kinderen en gezinnen geor-

ganiseerd en uitgevoerd, soms ook door of met WIJ Groningen. De taak SAMEN. sluit hierop aan. 

Aansluiting van de taak SAMEN. op het jeugdhulplandschap 

Mocht de basisjeugdhulp vanuit SAMEN. niet toereikend of passend zijn, dan hebben we voldoende 

gespecialiseerd aanbod aan geïndiceerde jeugdhulp beschikbaar. Deze hulp organiseren we in regio-

naal verband via de RIGG, waarbij we intensief samenwerken met de stakeholders en de andere Gro-

ninger gemeenten. Huisartsen en Gecertificeerde Instellingen zijn, naast WIJ Groningen, twee andere 

belangrijke partners met een eigen indicatiebevoegdheid voor deze gespecialiseerde hulp. In dit im-

plementatieplan gaan we in op de wijze waarop we met hen samenwerken en hoe we hen willen be-

trekken bij de taak SAMEN. 

Vanuit dezelfde eerder genoemde inhoudelijk overwegingen willen wij ook delen van de specialisti-

sche jeugdhulp op termijn graag meer lokaal organiseren en laten aansluiten op SAMEN. Het Rijk 

heeft aangegeven dat gemeenten deze specialistische jeugdhulp regionaal of zelfs bovenregionaal 

dienen in te kopen. Dit betekent dat wij de specialistische schil niet lokaal kunnen inkopen, maar mo-

gelijk wel lokaal kunnen organiseren. Deze hulp is nu nog geen onderdeel van dit implementatieplan, 

maar met de realisatie van dit plan creëren we wel alvast een belangrijk deel van de randvoorwaar-

den voor een meer lokale organisatie van ook dit specialistische deel. 

Bestuurlijke besluitvorming 

Dit implementatieplan is het vervolg van de bestuurlijke besluitvorming in 2021. Op 12 oktober 2021 

heeft het college van burgemeester en wethouders het principebesluit genomen om de opdracht 

voor het organiseren van de basisjeugdhulp en -ondersteuning te verlenen aan WIJ Groningen. Op 22 

december 2021 stemde de gemeenteraad ermee in dat SAMEN. met ingang van 1 januari 2023 van 

start gaat. De raad heeft het college daarbij verzocht een consultatieronde met stakeholders en de 

Kinderrechtentoets uit te voeren en de adviezen die door BMC zijn gegeven in haar adviesrapport 

van september 2021 te betrekken. Dit te borgen in het implementatieplan en dit plan ter beoordeling 

voor de leggen aan de raad, alvorens met de overheveling van taken te starten. De verslagen van de 

consultatieronde met de stakeholders en de kinderrechtentoets zijn als bijlage bij dit plan gevoegd. 

Op een gecontroleerde betrouwbare manier veranderen 

Dit implementatieplan is een ontwikkelplan en geen draaiboek. Het plan beschrijft de kaders en con-

text, de planning op hoofdlijnen, de implementatieonderdelen samen met de risico’s en de beheers-

maatregelen die we daarbij nemen. Deze opzet past bij de dynamische en deels onvoorspelbare con-

text van het jeugdhulplandschap en sluit aan bij de adviezen van BMC en de landelijke Hervormings-

agenda. SAMEN. is een co-creatie tussen WIJ en gemeente, die we geleidelijk en stap voor stap vorm-

geven.   
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We faseren de overgang naar de taak SAMEN.; deze fasering draagt eveneens bij aan een zorgvuldige 

en gecontroleerde transitie. Daarmee worden de belangen van de kinderen gewaarborgd en gelijktij-

dig de voorwaarde gecreëerd voor het leren en bijsturen.  

De realisatie van de taak SAMEN. gaat niet alle problemen in het jeugdhulplandschap in een keer op-

lossen. Niet alles zal daarbij in één keer goed gaan; samen zorgen we voor een oplossing. We leren 

en verbeteren al werkende en zetten dan een volgende stap. We betrekken ook externe deskundig-

heid; bijvoorbeeld van onze kennisinstituten, andere gemeenten en we houden oog voor de waarde-

ring van onze inwoners en de inbreng van de jongeren zelf.  

We verwachten tot eind 2024 nodig te hebben om de voorziening volledig operationeel bij WIJ Gro-

ningen ondergebracht te hebben. Als vangnet houden we daarom de Open House inkoop via de RIGG 

nog tenminste 2,5 jaar na de start van SAMEN. in stand. Daarmee is er een veilige en voldoende basis 

aan jeugdhulp voorhanden. 
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2. Context en kaders 

 
2.1 Inleiding  
Het doel van de stelselwijziging jeugdhulp is dat er een omslag (transformatie) plaatsvindt in de on-

dersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen naar1:  

➢ preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden (eigen kracht) 

van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk; 

➢ demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren, door onder meer het opvoedkundig klimaat te 

versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeel-

zalen; 

➢ eerder de juiste hulp op maat te bieden om het beroep op dure gespecialiseerde hulp te ver-

minderen; 

➢ integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt ‘één gezin, één plan, één regisseur’; 

door ontschotting van budgetten ontstaan meer mogelijkheden voor betere samenwerking 

en innovaties in ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en gezinnen; 

➢ meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regel-

druk; betrokken professionals die sociale netwerken in de omgeving van het gezin weten in 

te schakelen en die kunnen samenwerken met vrijwilligers en familieleden en hun kracht we-

ten te benutten. 

Met het verstrekken van de aanvullende opdracht aan WIJ Groningen sluiten we hierop aan.  

2.2 WIJ Groningen  
WIJ Groningen heeft een brede en omvangrijke opdracht om de eigen kracht van inwoners te ver-

sterken en daarbij bij voorkeur gebruik te maken van sociale netwerken en basisvoorzieningen. WIJ 

Groningen werkt met een gebiedsgerichte sociale infrastructuur en ondersteuningspraktijk, die aan-

sluitend op de eigen mogelijkheden van de inwoners en de directe omgeving resultaatgerichte on-

dersteuning biedt. De nadruk ligt op het voorkomen of verminderen van sociale problemen en het 

vergroten van eigen regie van inwoners en meedoen aan de Groninger samenleving. Voor deze op-

dracht ontvangt WIJ Groningen jaarlijks een subsidie van circa 30 miljoen euro. Daarnaast worden er 

deelopdrachten aan WIJ Groningen verstrekt voor aanvullende opdrachten die niet in de basisop-

dracht zijn meegenomen.  

WIJ Groningen verricht vanuit haar huidige opdracht al werkzaamheden die verbonden zijn aan de 

uitbreiding van de taak. Zo biedt WIJ Groningen casemanagement, lichte ondersteuning, opvoedon-

dersteuning. Preventief wordt er door jongerenwerkers, buurtwerkers en opbouwwerkers veel 

 
1 Memorie van Toelichting, Jeugdwet, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-3.html   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33684-3.html
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problematiek voorkomen en gesignaleerd. De huidige werkzaamheden vinden plaats in alle wijken en 

dorpen van de gemeente Groningen, die verschillend zijn in bevolkingssamenstelling, problematiek 

en eigen kracht.  

WIJ Groningen is daarnaast actief in het onderwijs, met VO-WIJ-teams in het voortgezet onderwijs en 

met de School als Wijk-aanpak in het MBO. Vanuit de middelen van het Nationaal Programma Onder-

wijs (NPO) wordt capaciteit van WIJ Groningen ingezet in het speciaal onderwijs en wordt extra inge-

zet op thuiszitters in het Voortgezet Onderwijs (VO). WIJ Groningen is aanwezig op alle basisscholen, 

daarnaast worden de mogelijkheden verkend om WIJ Groningen nog meer te verbinden aan het ba-

sisonderwijs. Op een aantal plekken in met name het speciaal onderwijs zijn jeugdhulpaanbieders 

actief, soms met collectief aanbod (gesubsidieerd), soms met aanbod dat op indicatiebasis wordt ge-

financierd. WIJ Groningen speelt daarin een belangrijke rol, als verwijzer en als samenwerkingspart-

ner. 

De taakuitbreiding aan WIJ Groningen vraagt om een aanpassing van de organisatie. De uitbreiding 

vindt plaats binnen de hierboven beschreven context en zal een plek krijgen binnen deze, al be-

staande, organisatie. Alhoewel het inhoudelijk geen nieuwe opdracht is voor WIJ Groningen, nemen 

de activiteiten in omvang fors toe. 

2.3 Koersdocument visie inkoop jeugdhulp 
In het Koersdocument visie inkoop jeugdhulp2, beschreven wij vijf inhoudelijke ambities voor de in-
houdelijke doorontwikkeling van de jeugdhulp. Dit Koersdocument werd in juni 2020 vastgesteld 
door het college van B&W en vormt het inhoudelijke en beleidsmatige kader voor de uitwerking van 
onze plannen. Wij willen de volgende ambities realiseren:  

1. Buurten hebben een sterke sociale basis; 
2. Kinderen groeien thuis en veilig op; 
3. Jeugdhulp sluit aan bij het leven van kinderen en jongeren en is altijd in de buurt beschik-

baar; 
4. Op en nabij school wordt de ondersteuning geboden die nodig is;  
5. We bieden passende en goed lopende zorg bij de overgang naar 18 jaar. 

Met het onderbrengen van de taak bij WIJ Groningen geven wij invulling aan de derde ambitie: 
jeugdhulp die aansluit bij het leven van kinderen en jeugdigen, laagdrempelig en altijd in de buurt 
beschikbaar. Vanuit de gedachte dat wanneer er ondersteuning nodig is, deze altijd wordt geboden 
in of dichtbij de leefwereld en in samenhang met het sociale netwerk van het gezin en in afstemming 
met preventie en onderwijs. In de uitwerking zijn er raakvlakken met de andere ambities: zo thuis en 
veilig mogelijk (ambitie 2), in verbinding met preventie en de sociale basis (ambitie 1) en het onder-
wijs (ambitie 4). Dit komt op verschillende plekken in dit plan terug.  

Ook formuleerden we vier principes:  
- gewoon DOEN;  
- gewoon EENVOUDIG; 
- gewoon THUIS en DICHTBIJ; 
- en VEILIG. 

Deze principes hangen samen met de ambities en zijn leidend bij alles wat we doen en organiseren. 
Dit betekent dat de organisatie van de taak SAMEN. bij WIJ Groningen moet voldoen aan deze princi-
pes. Dit is een belangrijke stap die ons gaat helpen de ambities waar te maken.  

 

 
2 Koersdocument visie inkoop jeugdhulp gemeente Groningen, door het college vastgesteld in juni 2020 
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2.4 Regiovisie, Hervormingsagenda en specialistische schil  
Regiovisie en Hervormingsagenda  

In regionaal verband werkt de gemeente Groningen met de tien Groninger gemeenten en de jeugd-
hulpaanbieders in onze jeugdhulpregio samen aan de Regiovisie op de specialistische jeugdhulp. 
Deze regiovisie is eind 2021 door de raden van de Groninger gemeenten vastgesteld. In het 1e half-
jaar van 2022 hebben wij samen met de andere gemeenten en de ketenpartners aan ontwikkeltafels 
op thema met elkaar onderzocht wat er nodig is om de Regiovisie te verfijnen en waar nodig aan te 
scherpen. Samen met de ketenpartners is onder de noemer: ‘de juiste zorg op de juiste plek op het 
juiste moment door de juiste hulpverlener’ gekeken wat nodig is om dit in de samenwerking te reali-
seren. Dit proces wordt in het 2e halfjaar van 2022 voortgezet en leidt tot een addendum dat in het 
najaar aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Eén van de thema’s in de regiovisie is de toegang 
tot de jeugdhulp en de ambitie om sterke sociale teams te hebben. De taak SAMEN. zal in onze ge-
meente nog meer invulling geven aan de ambitie van sterke sociale teams.  

In de beweging die wij nu maken worden wij gesteund door de Kamerbrief Hervormingen jeugd-
zorg3van 13 mei 2022. Ten behoeve van de Hervormingsagenda Jeugd hebben het Rijk, de gemeen-
ten (VNG), aanbieders, professionals en cliënten intensief samengewerkt om tot voorstellen te ko-
men die moeten leiden tot een kwalitatieve verbetering van de jeugdzorg en een vermindering van 
uitgaven voor jeugdzorg. Deze Hervormingsagenda zal naar verwachting in het najaar van 2022 ge-
reed zijn. De inhoud van de voorstellen voor de Hervormingsagenda zien wij terug in de Kamerbrief 
Hervormingen jeugdzorg. In de Hervormingsagenda wordt ingezet op minder marktwerking, de ont-
wikkeling van stevige lokale jeugdteams die zelf ook ondersteuning bieden aan gezinnen, een beper-
king van het aantal jeugdhulpaanbieders alsmede een afbakening van de reikwijdte van de jeugd-
hulpplicht. In een in het najaar 2022 vast te stellen Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal het 
Rijk de kaders en afbakening van de basisjeugdhulp met de specialistische jeugdhulp vastleggen.  

Belangrijke uitwerkingspunten uit de Kamerbrief die wij meenemen in de ontwikkeling van de basis-
jeugdhulp bij WIJ Groningen zijn de versterking van het normale leven en de sociale en pedagogische 
basis, nadruk op het normaliseren van problematiek en inzet van het eigen netwerk, een integrale 
gezinsgerichte aanpak waarbij ook andere levensterreinen worden betrokken zoals huisvesting, 
schulden, Ggz-problematiek en armoede, een sterke toegang met deskundigheid aan de voorkant en 
een sterke triage. Als professionele hulp nodig is, moeten ouders hiervoor in eerste instantie laag-
drempelig en dichtbij huis terecht kunnen. Daarvoor zijn stevige lokale teams nodig met voldoende 
kennis en expertise, die goed kijken wat nodig is en lichte jeugdhulp zoveel mogelijk zelf leveren. 
Deze zaken neemt de gemeente op in de opdracht aan WIJ Groningen.  

Specialistische schil rond de basisjeugdhulp 

In het Koersdocument heeft de gemeente aangegeven dat de specialistische jeugdhulp dichtbij de 
basisjeugdhulp wordt georganiseerd, het liefst met (een aantal strategische) partners. Met de jeugd-
hulp in deze ‘specialistische schil’ moet eenvoudig en liefst zonder indicatie op- en afgeschaald kun-
nen worden. De uitwerking van de specialistische schil rond de basisjeugdhulp is afhankelijk van de 
voortgang op de Hervormingsagenda en de AMvB, waarin de afspraken over de afbakening van de 
lokale en regionale inkoop van de jeugdhulp worden vastgelegd. Vanuit het Rijk is aangegeven dat 
gemeenten de specialistische jeugdhulp in regionaal of zelfs bovenregionaal verband dienen in te ko-
pen. Dit betekent in ieder geval dat de gemeente de specialistische schil niet lokaal kan inkopen, 
maar mogelijk wel lokaal kan organiseren.  

 

 
3 Kamerbrief Hervormingen jeugdzorg, Ministerie van VWS, 13 mei 2022, https://www.rijksoverheid.nl/documenten/ka-
merstukken/2022/05/13/kamerbrief-hervormingen-jeugdzorg  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/13/kamerbrief-hervormingen-jeugdzorg
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/05/13/kamerbrief-hervormingen-jeugdzorg
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2.5 Aanbevelingen BMC-rapport  
BMC stelt in haar adviesrapport ‘Verkennend haalbaarheidsonderzoek Taak Jeugd en Gezin bij WIJ 

Groningen’ dat op basis van de inhoudelijke ambitie en de context van het sociale domein, het wen-

selijk is de opdracht van de basisjeugdhulp te beleggen bij WIJ Groningen. Er wordt hiermee voortge-

bouwd op de ingezette lijn van versterking van het normale leven en sociale en pedagogische basis, 

de nadruk op normaliseren van problematiek en een sterke toegang en triage dichtbij, met deskun-

digheid aan de voorkant. BMC verwacht dat WIJ Groningen, mits met de goede randvoorwaarden, in 

staat is om de taak SAMEN., het bieden van basisjeugdhulp en ondersteuning, op zich te nemen en te 

ontwikkelen. Deze randvoorwaarden heeft BMC nader verwoord in een aantal aanbevelingen voor 

de realisatie van de opdracht. In dit implementatieplan zijn deze randvoorwaarden verwerkt. WIJ 

Groningen voert de aanbevelingen uit. De werkwijze van co-creëren zorgt dat we de realisatie ook op 

dit vlak kunnen volgen en waar nodig kunnen bijsturen. We volstaan hier met een kort overzicht van 

de randvoorwaarden en van de paragrafen waarin de verschillende onderwerpen het meest tot uit-

drukking komen.  

Aanbevelingen Paragraaf 

Wees eenduidig op alle onderdelen: samenwerking, opdracht, verantwoording   2.7, 3.1, 3.9 
 

Zet in op menskracht: fte, attitude en kwaliteit en heb aandacht voor de mens-
kant van veranderen 

3.10 

Creëer financiële ruimte om te ontwikkelen 2.6 

Zorgvuldige doorontwikkeling kost tijd; faseer de implementatie 3.1 en 3.5 

Maak meer ruimte voor dialoog over de gezamenlijke opgave transformatie 
jeugdhulp met alle betrokkenen 

3.1, 3.3, 3.4, 3.9 
en bijlage 1 en 2 

 

2.6 Financiën 
WIJ Groningen ontvangt voor de uitvoering van de taak SAMEN. een lumpsum-budget van de ge-

meente. De omvang van dit budget is gebaseerd op de kosten van de producten in de huidige open 

house-inkoop van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten (RIGG). Het gaat daarbij om 

de activiteiten die WIJ Groningen, ter vervanging van de producten in het kader van de taak SAMEN. 

gaat leveren. Tot en met 2025 worden hier op voorhand geen besparingen op ingeboekt. De ge-

meente kiest voor financiering in de vorm van een lumpsum-budget omdat dit de maximale ruimte 

biedt aan de uitvoering van de opdracht. 

Ten behoeve van de voorinvesteringen en transitiekosten die noodzakelijk zijn ontvangt WIJ Gronin-

gen een incidenteel budget. Ook aan gemeentezijde zijn voorinvesteringen noodzakelijk. Hiervoor 

wordt ook incidenteel budget beschikbaar gesteld. De uitgebreide afspraken rondom financiën zijn 

opgenomen in een apart document ‘Kaders van de opdracht en financiën’.  

2.7 Contractuele relatie  
In de bestaande opdracht verricht WIJ Groningen haar activiteiten op basis van een subsidie met een 

uitvoeringsovereenkomst met de gemeente. Naast een subsidierelatie (subsidiebeschikking) staan de 

gemeente en WIJ Groningen in een contractuele relatie (afdwingbare uitvoeringsovereenkomst). 

Voor de uitbreiding van de taak zal een aanvullende opdracht worden verstrekt en indien nodig een 

aparte overeenkomst worden opgesteld. De gemeente kan op basis van een wettelijke uitzonderings-

grond (art. 2.24a Aw enkelvoudig quasi-inbesteden) deze overeenkomst onderhands aangaan met 

Stichting WIJ Groningen. Het doel is om de bestaande opdracht aan WIJ Groningen en de opdracht 

voor de nieuwe taak SAMEN. op termijn (circa 2025) te integreren. 
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3. Implementatie 

 

3.1. Veranderstrategie  
Om de juiste sturing te kunnen geven aan de veranderopgave is het belangrijk dat we werken vanuit 

een gezamenlijke ambitie en goede samenwerking realiseren. Samenwerken is best ingewikkeld en 

vraagt om continue aandacht voor de juiste condities op het gebied van belangen, relatie, organisatie 

en proces4. Dit traject geven we de komende jaren verder met elkaar vorm.  

Gezamenlijk ambitie taak SAMEN.  

We werken vanuit een gezamenlijke ambitie:  

Jeugdigen en gezinnen hebben toegang tot de samenleving en kunnen meedoen. Als dat niet van-
zelf gaat bieden we ondersteuning en waar nodig basisjeugdhulp. Dit doen we tijdig, eenvoudig, 

dichtbij, in de eigen leefwereld, passend bij de situatie en aansluitend bij de specifieke kenmerken 
van en in afstemming met de kinderen en het gezin. 

 

De taak SAMEN. is een middel om onze ambitie en leidende principes waar te maken: kwalitatief 

goede hulp, voor minder geld, uitgevoerd door betrokken en competente medewerkers in een omge-

ving waar aandacht is voor leren van en met elkaar. 

De hierboven omschreven ambitie voor jeugd sluit aan bij de huidige opdracht aan WIJ Groningen. 

Deze ambitie is gebaseerd op het Koersdocument visie inkoop jeugdhulp dat in juni 2020 door het 

college werd vastgesteld.  

Geleidelijke invoering 
Bij de vorming van de taak SAMEN. kiezen we voor een veranderstrategie van geleidelijke invoering. 

We beginnen stap voor stap, met een deel van de doelgroep van de taak SAMEN. We veranderen 

binnen het speelveld van de jeugdhulp, in een complexe omgeving waarin niet alles op voorhand be-

kend is, met veel stakeholders die we maar ten dele kunnen beïnvloeden. Dat vereist een zeer zorg-

vuldige en gezamenlijke aanpak. Dit sluit aan op het advies van BMC en daar hebben we veel aan-

dacht voor. We hebben de sturing op de implementatie zo ingericht dat we gezamenlijk sturen en 

snel kunnen bijsturen (zie hiervoor paragraaf 3.8 over de governance).   

Open House als vangnet 
De gemeente laat de producten in de Open House overeenkomst bestaan gedurende de implemen-

tatieperiode van 2 jaar plus een half jaar daarna. WIJ Groningen gaat geleidelijk opbouwen in mens-

kracht en zal daardoor steeds meer zelf kunnen doen. De gemeente wijzigt de producten in de Open 

 
4 Kaats & Opheij, 2012 
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House pas als WIJ Groningen alle basisjeugdhulp en ondersteuning zelf kan bieden. Hierdoor hebben 

we voldoende flexibiliteit en kunnen we de continuïteit van ondersteuning waarborgen. 

Overgangsafspraken met Team050 

In 2019 zijn we een pilot gestart met Team050 in samenwerking met WIJ Groningen. Team050 biedt 

individuele begeleiding, waarbij meer ruimte is gegeven om deze begeleiding af te stemmen op de 

hulpvragen van de jeugdigen en de mogelijkheid te bieden tot collectieve vormen van jeugdhulp. 

Deze voorziening, Team050 Op Maat (TOM), wordt op basis van een subsidie gefinancierd. TOM be-

geleidt jaarlijks circa 320 jeugdigen. In het kader van een zorgvuldige overgang en zo min mogelijk 

onrust voor inwoners met lopende indicaties is afgesproken dat we de tijd nemen om te onder-

zoeken hoe we dit, net als de Open House producten, geleidelijk kunnen laten overgaan naar WIJ 

Groningen. We hanteren een overgangstermijn van 2 jaar, vanaf 1 januari 2023.  

a. We laten de producten in de Open House overeenkomst bestaan gedurende de implementa-

tieperiode van 2 jaar + een half jaar; 

b. We gaan onderzoeken of en hoe we de TOM-voorziening geleidelijk kunnen laten overgaan 

naar WIJ Groningen en hanteren hiervoor een overgangstermijn van 2 jaar, vanaf 1 januari 

2023. 

 

3.2. Wat verandert er voor de inwoners  
We organiseren de ondersteuning en basisjeugdhulp zo dat de ondersteuning vanuit WIJ Groningen 

voor inwoners vrij toegankelijk is. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag kan wel een ondersteu-

ningsplan gemaakt worden. Als de hulpvrager dat wenst, wordt een beschikking verstrekt, in verband 

met de mogelijkheid van beroep en bezwaar.  

De WIJ-medewerkers werken vanuit de bedoeling. Wat is nodig en wat is helpend in deze situatie? 

Soms iets meer, soms iets minder intensief. Zo kan de juiste hulp en ondersteuning geboden worden 

en gemakkelijk worden op- en afgeschaald indien dat nodig is. Wachtlijsten en wachttijden worden 

hiermee zoveel mogelijk beperkt. WIJ Groningen bevindt zich letterlijk in de wijk, komt indien ge-

wenst ook thuis, op school of gaat bijvoorbeeld mee naar de sportvereniging. De hulp en ondersteu-

ning vindt dichtbij de gezinnen plaats. De medewerkers kennen de lokale sociale kaart en geleiden 

actief door naar het lokale voorliggende aanbod aan ‘andere’ voorzieningen. 

De veiligheid is een ondergrens die altijd bewaakt wordt. WIJ Groningen heeft daarvoor voldoende 

goed geschoold personeel in dienst en er zijn voldoende medewerkers opgeleid en bevoegd 

(SKJ/BIG) om in veiligheidszaken verantwoorde beslissingen te kunnen nemen en hulp in te (laten) 

zetten. Bij de veiligheid is het extra belangrijk om kinderen zelf aan het woord te laten. Niet alleen 

wat veilig is volgens de norm, maar ook wat veilig voelt voor het kind zelf, wordt meegewogen bij de 

beslissing.  

Dit alles betekent dat de ondersteuning praktisch, eenvoudig, thuis, dichtbij en veilig wordt uitge-

voerd. En altijd met het belang van het kind in het vizier. Het belang van het kind is in de opdracht 

aan WIJ Groningen opgenomen.  

Transformatie: van > naar  

Ook bij deze taak stelt WIJ Groningen normaliseren en aansluiten bij de leefomgeving van kind en ge-

zin centraal. Dat vraagt om een andere focus dan nu georganiseerd is binnen de Open House, en om 

De gemeente onderneemt de volgende stappen: 

 



12 
 

praktische oplossingen. We gaan van het bieden van hulp naar het versterken van de leefwereld van 

het kind en gezin en geven ruimte aan de professional. Dit betekent bijvoorbeeld:  

➢ van problematiseren naar versterking van het normale leven en inzet preventie; 

➢ van doorverwijzen naar het betrekken van deskundigheid; 

➢ van wat heeft dit kind naar wat heeft dit kind nodig; 

➢ van aanbodgericht naar wat heeft dit gezin nodig; 

➢ van praten over naar praten met kinderen en ouders; 

➢ van een indicatie voor een product naar vrij toegankelijke hulp en doen wat nodig is; 

➢ van speciale voorzieningen op afstand naar voorzieningen dichtbij huis. 

Wij zullen gebruikers en ervaringsdeskundigen vragen mee te denken in de ontwikkeling van SAMEN.  

Keuzevrijheid van ondersteuner en diversiteit personeel 

Voor de effectiviteit van de ondersteuning is het van belang dat er een goede match van jeugdige en 

gezin met de ondersteuner is. Dat kan te maken hebben met culturele achtergrond, gender, religie, 

levensbeschouwing of een combinatie van factoren. In de huidige situatie kunnen inwoners met een 

verwijzing naar jeugdhulp kiezen uit circa 140 jeugdhulpaanbieders. Inwoners kunnen vanaf 2023 

voor de basisjeugdhulp terecht bij WIJ Groningen. De taak SAMEN. wordt een algemene voorziening 

en is daarmee voorliggend aan jeugdhulp op basis van individuele voorzieningen door jeugdhulpaan-

bieders.  

Bij de personeelssamenstelling houdt WIJ Groningen rekening met bijv. levensovertuiging en cultu-

rele achtergrond. WIJ Groningen heeft divers personeel in dienst zodat de optimale match tussen in-

woner en ondersteuner gemaakt kan worden. In de opdracht aan WIJ Groningen wordt de keuzevrij-

heid van ondersteuner en de diversiteit van de personeelssamenstelling benoemd. Als het niet klikt 

tussen de inwoner en de medewerker van WIJ dan kan een inwoner verzoeken om een andere me-

dewerker. 

Herindicaties  

Inwoners houden gedurende de looptijd van hun bestaande indicatie hun zorgaanbieder; het uit-

gangspunt is dat lopende indicaties in stand blijven en dat de looptijd van de bestaande indicatie 

voor wat betreft duur en zorgaanbieder wordt uitgediend. WIJ Groningen biedt maatwerk bij een 

eventuele herindicatie. Bijvoorbeeld als een gezin meerdere indicaties heeft die op een verschillend-

moment aflopen. 

a. Gemeente en WIJ Groningen communiceren vanuit ieder vanuit hun eigen verantwoordelijk-

heid tijdig en duidelijk met de jeugdigen en gezinnen over de ontwikkeling van de taak SA-

MEN. Zie hiervoor ook paragraaf 3.12 communicatie; 

b. We betrekken gebruikers van de ondersteuning van WIJ Groningen en ervaringsdeskundigen 

bij de ontwikkelingen van de taak SAMEN. De wijze waarop we dit doen en de taak en rolver-

deling wordt nader afgestemd. 

 

3.3. Aanbieders  
In de huidige situatie zijn er circa 140 aanbieders die jeugdhulp leveren via de Open House. De om-

vang van de aanbieders loopt sterk uiteen, dat geldt ook voor de afhankelijkheid van aanbieders ten 

aanzien van de omzet die ze realiseren op deze producten in de gemeente Groningen.  

Vanaf 1 januari 2023 zal de instroom van nieuwe cliënten naar de zorgaanbieders afnemen. WIJ Gro-

ningen zal vanaf dat moment alle nieuwe aanmeldingen die bij WIJ Groningen en die via de 

We ondernemen de volgende stappen: 
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huisartsen binnen komen zelf oppakken. Door middel van een zorgvuldige en gedegen triage zal ge-

keken worden of WIJ Groningen zelf ondersteuning kan bieden, of dat specialistische jeugdhulp no-

dig is.  

De impact op de aanbieders zal verschillend zijn, omdat sommige sterk afhankelijk zijn van deze om-

zet en andere aanbieders ook nog veel andere soorten zorg leveren. In de consultatiefase heeft de 

gemeente een groot deel van de aanbieders met een direct belang gesproken. Aanbieders willen 

vooral graag tijdig meegenomen worden in de stappen die de gemeente in de ontwikkeling van SA-

MEN. zet. Daarom hebben we aandacht voor goede communicatie. Voor aanbieders is het vooral be-

langrijk dat er duidelijkheid wordt gegeven over de fasering waarin de taak SAMEN. wordt vormgege-

ven. Aanbieders kunnen met deze informatie cliënten en personeel informeren en keuzes maken ten 

aanzien van hun eigen bedrijfsvoering. Lopende indicaties worden gerespecteerd; dit maakt dat de 

huidige cliënten bij hun eigen zorgverlener kunnen blijven. Op het moment van herindicatie wordt 

opnieuw gekeken naar de ondersteuningsbehoefte op dat moment. 

Een onzekere factor is dat aanbieders mogelijk voortijdig stoppen met hun werkzaamheden in de ge-

meente Groningen. Dat kan zijn omdat ze alvast willen voorsorteren op de te komen verandering, of 

dat het aantal cliënten dat overblijft te beperkt is om de dienstverlening te kunnen voortzetten. Om 

voorbereid te zijn op plotselinge extra ondersteuningsvragen zal WIJ Groningen extra ruimte in de 

formatie aanhouden. Om zicht te houden op de ontwikkeling bij aanbieders zal een projectteam met 

vertegenwoordiging van de gemeente en WIJ Groningen. zorgen voor afstemming tussen gemeente, 

WIJ Groningen en aanbieders in het geval dat er afspraken gemaakt moeten worden over het afbou-

wen van de dienstverlening door de aanbieder. Het projectteam is goed bereikbaar voor aanbieders 

en andere stakeholders en legt actief contact met aanbieders om de ontwikkelingen te volgen.  

Regionaal zorglandschap  

De opdracht aan WIJ Groningen heeft invloed op het zorglandschap in de regio. Aanbieders die in de 

gemeente Groningen jeugdhulp leveren, doen dat in een aantal gevallen ook in andere gemeenten. 

Het is daarom van belang dat we in gesprek blijven met de aanbieders. In de gesprekken hebben we 

aandacht voor de gevolgen in de regio. De gemeente zal de regio hier tijdig over informeren. Er zijn 

veel aanbieders die dit soort jeugdhulp leveren, waardoor er naar verwachting geen sprake zal zijn 

van een tekort in het zorgaanbod in de regio.   

 
a. We richten een projectteam in dat zich bezighoudt met de vraagstukken rondom de over-

gang van de Open House producten naar de taak SAMEN. Dit team kan snel schakelen en ac-

ties uitzetten die nodig zijn voor een soepele transitie;  

b. De gemeente houdt vanaf het najaar 2022 en gedurende de transitieperiode de ontwikkelin-

gen bij de aanbieders nauwlettend in de gaten en stemt hierover af met de RIGG; 

c. We communiceren tijdig en duidelijk richting aanbieders over de stappen die we zetten; 

d. WIJ Groningen zal overcapaciteit qua personele formatie organiseren om plotselinge extra 

vraag te kunnen opvangen;  

e. We blijven in gesprek met aanbieders en informeren de regio tijdig over ontwikkelingen. 

 

3.4. Onderwijs  
Om een doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen te garanderen is het belangrijk dat het onder-

wijs, behalve met de ouders, samenwerkt met partijen zoals de kinderopvang en WIJ Groningen. Om 

We ondernemen de volgende stappen: 
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de taak SAMEN. bij WIJ Groningen te realiseren is een goede samenwerking, afstemming en commu-

nicatie met het onderwijs van belang.  

Een ononderbroken schoolgang voor het kind, de jongere en ouders is leidend bij onze inspanningen. 

Afspraken hierover zijn vastgelegd in het Thuiszitterspact 2.0. In de gesprekken met het onderwijs 

over de taak SAMEN. en wat nodig is in de samenwerking, zijn benoemd een goede afstemming van 

school met de zorg, elkaar op de hoogte houden en het belang van een (verklarende) analyse aan de 

voorkant. WIJ Groningen speelt daarin aan de voorkant een belangrijke rol voor wat betreft het pre-

ventieve en integrale aanbod en het mee nemen van de context rondom de leerling. Dat vraagt een 

goede analyse in afstemming met de school en alle andere betrokken partners waaronder WIJ Gro-

ningen, de zorgaanbieders en de GGD/jeugdgezondheidszorg.  

De wens is om te komen tot een duurzaam, dekkend netwerk van onderwijs- zorg en WIJ-ondersteu-

ning in onze gemeente, zowel in het MBO, het voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en in het 

primair onderwijs. In onze gemeente hebben we al op meerdere scholen van speciaal onderwijs een 

aanbod van collectieve jeugdhulp of ondersteuningsteams van WIJ Groningen zoals bij het voortge-

zet onderwijs als het MBO. In het primair onderwijs kunnen we de bestaande ondersteuningsstruc-

turen versterken om schooluitval of doorverwijzing naar speciaal onderwijs te voorkomen.  

Voor de ontwikkeling richting onderwijs en de vraag hoe we nog beter de aanwezigheid van SAMEN./ 

WIJ Groningen in met name het primair onderwijs kunnen vormgeven, zullen wij in een later stadium 

een ontwikkelopdracht formuleren. Wij verwachten deze in de in de eerste helft van 2023 te formu-

leren en daarna te starten met pilots in het schooljaar 2023-2024. Dit zal dan een aanvulling zijn op 

de bestaande structuren. Een eventuele toevoeging aan de opdracht aan WIJ Groningen kan dan in 

het volgende jaar plaatsvinden.  

 
a. We verkennen samen met betrokken partners de betekenis van SAMEN. voor het onderwijs 

en de voorschoolse voorzieningen en zorgen voor afstemming tussen deze ontwikkeling en 

het beleid op het gebied van passend onderwijs (januari 2023-juni 2023);  

b. We formuleren voor de ontwikkeling van het aanbod van WIJ Groningen richting het onder-

wijs een ontwikkelopdracht; 

c. In het schooljaar 2023/2024 zullen we via pilots toetsen of aanvullend aanbod meerwaarde 

heeft; 

d. Deze opdracht zullen we in de 2e helft van 2024 inzetten. 

 

3.5. Verwijzers   
Verwijzen is een breed begrip in relatie tot jeugdhulp. Er zijn twee hoofdvormen: 
➢ Verwijzen in de betekenis van in contact brengen en doorgeleiden naar een ander persoon, hulp-

verlener of instantie;  
➢ Verwijzen naar een ander persoon, hulpverlener of instantie en daarbij gebruikmakend van de 

bevoegdheid om een indicatie voor specialistische vormen van jeugdhulp af te geven. Deze indi-
catie is een voorwaarde om de hulp te kunnen laten uitvoeren en financieel te verrekenen.   

We organiseren de basisjeugdhulp zo dat de ondersteuning vanuit WIJ Groningen voor inwoners vrij 
toegankelijk is, zonder indicatiebesluit (zie ook 3.2). Om deze nieuwe werkwijze van doorgeleiden 
naar hulp zonder formele indicatie (en beschikking) te realiseren, moeten afspraken gemaakt worden 
met de verwijzers die deze hulp nu nog op basis van een indicatie verstrekken. Dat doen we om hen 
te informeren, hen op weg te helpen naar WIJ Groningen en om te voorkomen dat er onnodig naar 
alternatieve specialistische producten uit de open house wordt doorverwezen. 

We ondernemen de volgende stappen: 
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Het huidige aandeel aan verwijzingen5 naar de ‘oude’ geïndiceerde producten die opgaan in de taak 
SAMEN. is als volgt: 
 

• Huisartsen 45% 

• WIJ Groningen 37% 

• GI’s/Rechtbank 12% 

• Medisch specialisten en jeugdartsen GGD 5% 
In totaal ging het in 2021 om 2.686 cliënten en (afgerond) bij 50% om herindicaties.  

 
Hieronder geven we per verwijzer aan wat er verandert, welke uitgangspunten daarbij gelden en 
welke afspraken we daarover gaan maken. 

Huisartsen  

De strategie richting de huisartsen is erop gericht om verwijzing naar en samenwerking met WIJ Gro-

ningen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bekendheid van WIJ Groningen, weten wat geboden kan 

worden en eenvoud in het systeem zijn hierin belangrijk. Daarmee zijn informatievoorziening, over-

leg en goede terugkoppeling belangrijke sleutels om de huisartsen in de beweging naar WIJ Gronin-

gen mee te krijgen. We ontwerpen hiervoor een communicatiestrategie zodat we planmatig en doel-

gericht hieraan werken. Daarbij houden we rekening met de specifieke samenwerkingsrelaties met 

de huisartsen die we al hebben en die onderling soms verschillen. We kiezen voor de weg van sa-

menwerking en geleidelijkheid en zetten hierbij, naast de communicatie over de nieuwe taak, in op 

nog twee sporen: uitbreiding en versterking van de Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) en het opti-

maal benutten van Zorgdomein. Niet alle praktijken staan open voor een OJG; WIJ Groningen heeft 

onderzocht dat er nog een potentieel is tot aan 75%.  

Vanaf januari 2023 richten we ons op de nieuwe instroom van inwoners die zich bij WIJ Groningen en 
huisartsen (OJG) melden met een ondersteuningsvraag jeugd en op aflopende indicaties. We ver-
wachten daarmee in het begin vooral minder vaak de producten individuele- en gezinsbegeleiding 
(specialistisch) te hoeven inzetten. Het betreft circa 80% van de vragen. Daar nemen we het eerste 
jaar de tijd voor.  

 
a. We versterken en breiden de OJG uit bij de huisartsen; 

b. We ontwerpen een communicatiestrategie om de doorgeleiding naar SAMEN. door de huis-

artsen planmatig te versterken;  

c. We onderzoeken hoe en zorgen dat Zorgdomein optimaal benut kan worden;  

d. We vergroten de bekendheid van WIJ Groningen, brengen in kaart wat het aanbod is en zor-

gen voor eenvoud in het systeem.  

Gecertificeerde instellingen en Rechtbank  

De drie Gecertificeerde Instellingen (GI’s) verwijzen veelal naar specialistische jeugdhulp, en soms 

ook naar basisjeugdhulp die door WIJ Groningen uitgevoerd gaat worden. WIJ Groningen heeft per 

team een vast contactpersoon voor de GI’s.  

Regionaal zijn er afspraken gemaakt met de GI’s over de samenwerking met de lokale teams. Het be-

treft afspraken over een warme overdracht bij de start en het einde van een traject/maatregel, een 

vast contactpersoon bij de teams en een route voor de Bepaling Jeugdhulp. De afspraken over de 

verwijsroute voor de GI’s naar WIJ Groningen moet aansluiten bij Samenwerkingsafspraken met 

 
5 Aantallen verwezen cliënten, 2021 

We ondernemen de volgende stappen: 
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toegangsteams en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming (zie ook paragraaf 3.7). De ge-

meente zal bekijken of de lokale samenwerkingsafspraken van de GI’s met WIJ Groningen aangepast 

moeten worden, waarbij deze tevens aan moeten blijven sluiten bij de regionale samenwerkingsaf-

spraken. Dit geldt ook voor de situaties dat de GI de casusregisseur is en WIJ Groningen de hulp in 

opdracht uitvoert.  

De Rechtbank verwijst niet rechtstreeks naar aanbieders van jeugdhulp maar middels een maatregel, 

die wordt uitgevoerd door de GI’s. Wij zullen alvorens met de Rechtbank over SAMEN. in gesprek te 

gaan, eerst het gesprek met de GI’s voeren.  

De verwijzingen vanuit GI’s en Rechtbanken willen we vanaf 1 januari 2024 actief gaan ombuigen 
naar de taak SAMEN. Dan staat naar verwachting de basis aan personeel en werkprocessen, waar-
door deze relatief wat meer gecompliceerde casussen eenvoudiger een passende plek kunnen krij-
gen.  

 
e. Er wordt in Q1 2023 een projectgroep ingericht van gemeente, WIJ Groningen en de GI’s; 

f. De projectgroep maakt een plan op welke manier de samenwerking met de GI’s wordt inge-

richt en hoe aan de voorwaarden van de rechtbank en het Toekomstscenario wordt voldaan; 

g. We gaan in gesprek met de Rechtbank na afstemming GI’s en WIJ Groningen; 

h. We passen de lokale samenwerkingsafspraken (inclusief bevoegdheden) van de GI’s met WIJ 

Groningen aan, aan de nieuwe taak; 

i. Vanaf 1 januari 2024 levert WIJ Groningen de basisjeugdhulp en ondersteuning voor de GI’s. 

Jeugdartsen GGD en het onderwijs 

De jeugdartsen van de GGD Groningen (JGZ, jeugdgezondheidszorg 0 – 18 jaar) werken al intensief 

samen met WIJ Groningen. De jeugdartsen en JGZ-verpleegkundigen zijn werkzaam op de scholen 

voor basis- en voortgezet onderwijs en zijn als zodanig een sleutel richting het onderwijs. Per gebied 

zijn er afspraken met de GGD over verwijzing vanuit de schoolartsen. Er is een gezamenlijke zorg- en 

verwijsroute; deze zal aan de nieuwe situatie worden aangepast.  

Met de taak SAMEN. verandert er in de verwijsroute voor schoolartsen en het onderwijs niet veel. 
Communicatie met het onderwijs en de GGD hierover is van belang; om de bekendheid te vergroten, 
werkafspraken te maken en onnodige verwijzingen via de huisarts te voorkomen. Daarmee starten 
we actief in een gerichte campagne aan het begin van schooljaar 2023-2024. 

 
j. De gemeente past de gezamenlijke zorg- en verwijsroute JGZ en WIJ Groningen aan; 

k. De gemeente communiceert hierover met het onderwijs en de GGD. 

Medisch specialisten  

Voor de verwijzingen van de medisch specialisten (2% van het totaal), zal de gemeente in het najaar 

van 2022 een impactanalyse maken (aantal verwijzingen, producten waarnaar zij verwijzen). Op basis 

daarvan zal de gemeente in nauw overleg met WIJ Groningen bepalen hoe en met wie het gesprek 

gevoerd gaat worden. Na de impactanalyse bepalen we nader hoe we hen informeren en betrekken. 

Hierbij hebben wij extra aandacht voor maatwerk. 

 
l. De gemeente voert in het najaar 2022 een impactanalyse uit op de verwijzingen vanuit de 

medisch specialisten; gevolgd door een gesprek met deze groep.  

We ondernemen de volgende stappen: 

 

We ondernemen de volgende stappen: 

 

We ondernemen de volgende stappen: 

 



17 
 

Complexe begeleidingsvragen  

Soms wordt begeleiding geleverd door jeugdhulpaanbieders in combinatie met verblijf in een resi-

dentiële voorziening. We zorgen voor een soepele overgang naar begeleiding en ondersteuning door 

WIJ Groningen bij het aflopen van een dergelijke indicatie. Afhankelijk van de casuïstiek denken we 

bijvoorbeeld aan het laten meelopen van medewerkers van SAMEN. voordat een indicatie afloopt.  

De manieren van warme overdracht verkennen we met de aanbieders. We zetten dit in vanaf 

oktober 2023. 

 
m. We maken afspraken met de jeugdhulpaanbieders over warme overdracht van cliënten als er 

na een aflopende indicatie nog ondersteuning nodig is. 

Uitgangspunten fasering instroom cliënten  

WIJ Groningen gaat lopende indicaties niet tussentijds actief herindiceren en respecteert de looptijd 

van de bestaande indicatie voor wat betreft duur en zorgaanbieder. Bij eventuele vervolg hulp is het 

vertrekpunt de nieuwe taak SAMEN., conform de verordening jeugdhulp.  

Bij de instroom van cliënten brengen we een fasering aan. 

 
n. Vanaf 1 januari 2023 start de instroom van de inwoners die zich melden met nieuwe onder-

steuningsvragen bij WIJ Groningen en de huisartsen (inclusief OJG);  
o. We faseren de instroom van inwoners vanuit de verschillende verwijzers, om deze overgang 

gecontroleerd door te kunnen voeren; 

p. De ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep stellen vast of de volgende stap in dit proces gezet 
kan worden;  

q. We streven ernaar dat WIJ Groningen op 31 december 2024 de volledige taak SAMEN. uit-

voert;  

r. De producten in de Open House worden juli 2025 gewijzigd zodat deze niet meer gebruikt 
kunnen worden door verwijzers.  
 

Overzicht fasering instroom vanuit verwijzers 

 
 
 

We ondernemen de volgende stappen: 

 

We ondernemen de volgende stappen: 
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3.6. Werkprocessen  

Werkprocessen 

WIJ Groningen heeft al werkprocessen voor het uitvoeren van de basisjeugdhulp. Het uitgangspunt is 

dat deze werkprocessen ook toe te passen zijn voor de nieuwe taak. Om dit uitgangspunt te toetsen 

heeft WIJ Groningen in juni 2022 simulaties uitgevoerd, waarbij in een breed en divers samenge-

stelde groep medewerkers van WIJ Groningen, WIJ-raad en de gemeente, fictieve en realistische ca-

sussen werden besproken. Na afronding van de simulaties is bekeken in hoeverre de werkprocessen 

aanpassing behoeven en wat de consequenties van de taak zijn voor de samenstelling van het perso-

neel. De opbrengsten worden de komende maanden verwerkt in de werkprocessen van WIJ Gronin-

gen.  

De simulaties zijn een voorbeeld van manieren van leren en continue verbeteren. Het is de bedoeling 

dat binnen (de ontwikkeling van) SAMEN. veel aandacht is voor leren en continue verbeteren. Het 

geleerde zal dan ook steeds moeten landen in de werkprocessen. WIJ Groningen heeft de afgelopen 

jaren een stevige leerstrategie ontwikkeld die ook voor SAMEN. van toepassing zal zijn. Instrumenten 

hierbij zijn: regelmatige casereviews van vastgelopen casuïstiek en goed opgeloste casuïstiek, kennis-

kringen, de WIJ academie, onboardingsprogramma en bovengenoemde simulaties. 

Daarnaast is WIJ Groningen voornemens om een groep ‘kritische vrienden’ aan te gaan stellen om 
mee te kijken en mee te ontwikkelen op de zorginhoud en transformatie. Denk hierbij aan (zorg)in-
houdelijke medewerkers van jeugdhulpaanbieders en andere experts. Opbrengsten van deze groep 
zullen ook worden meegenomen in de werkprocessen. In het najaar 2022 zal deze groep worden in-
gesteld.  

Triage en matched care 

De hoeveelheid ondersteuning door WIJ Groningen zal, door de uitbreiding van de opdracht met SA-
MEN., sterk toenemen. Daarbij wordt het nog belangrijker om kwalitatief hoogstaande, eenduidige 
en uniforme triage uit te voeren. WIJ Groningen heeft dit triagemodel ondertussen ontwikkeld en is 
druk bezig met de implementatie van dit model. Uitgangspunt is dat voor de start van SAMEN. het 
model volledig geïmplementeerd is en er cyclische evaluaties zijn. Ter ondersteuning heeft WIJ Gro-
ningen een triage-app laten ontwikkelen, zodat de triage digitaal uitgevoerd kan worden, waardoor 
de foutkans kleiner is. Verkend wordt of deze app geïmplementeerd kan zijn voor de start van SA-
MEN.   

De triage is belangrijk om ervoor te zorgen dat er matched care wordt geboden aan inwoners met 
een ondersteuningsvraag, wat ook benadrukt is in de consultatierondes met de stakeholders. Een 
goede triage zorgt ervoor dat, mocht dit nodig zijn, er snel specialistische hulp geïndiceerd wordt, 
maar ook dat voorkomen wordt dat er te zware hulp ingezet wordt. 
 

 
a. We nemen het uitgangspunt van matched care op als één van de inhoudelijke hoofdindicato-

ren waarop we de voortgang van de opdracht SAMEN. gaan monitoren; 

b. Continu leren en verbeteren wordt ook werkwijze voor SAMEN.;  

c. WIJ Groningen stelt groep ‘kritische vrienden’ aan om zorginhoudelijke expertise up to date 

te houden en de input te verwerken in de werkprocessen.  

 

3.7. Relatie met Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming  
In het huidige stelsel van de jeugdbescherming in Nederland zijn taken en verantwoordelijkheden on-

dergebracht bij verschillende ministeries en bij lokale overheden. Met het Toekomstscenario kind- en 

We ondernemen de volgende stappen: 
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gezinsbescherming wordt een nieuwe opzet geïntroduceerd om, daar waar sprake is van ontwikke-

lingsbedreiging en/of onveiligheid, tijdig passende hulp, ondersteuning en interventies aan kinderen 

en gezinnen te bieden en daar waar dit tot onvoldoende resultaat leidt, kinderbeschermingsmaatre-

gelen in te zetten. Er wordt een nieuwe manier van werken ingericht met een Regionaal Veiligheids-

team. In dit team zitten verschillende expertises en bevoegdheden die nu ondergebracht zijn bij Vei-

lig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen. Zo’n sterk lokaal 

team, met een opdracht die aansluit bij wat in het toekomstscenario is beschreven en bij de aanpak 

van huiselijk geweld en kindermishandeling, is een voorwaarde om dit goed te laten werken. In dit 

Implementatieplan gaan wij alleen in op de eisen en voorwaarden die dit stelt aan WIJ Groningen. 

Voor het kader en de context van deze ontwikkeling wordt verwezen naar bijlage 3. 

Wat betekent dit voor WIJ Groningen? 

De concrete eisen en voorwaarden waaraan WIJ Groningen moet voldoen, worden geschetst in het 

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten6, dat ontwikkeld is 

door de VNG in samenwerking met het programma Geweld hoort Nergens Thuis (GHNT).  

In het Toekomstscenario wordt voor het versterken van de aanpak van ontwikkelingsbedreigingen en 

onveiligheid een aantal hoofdlijnen geschetst: 

• De (jeugd)professionals van WIJ Groningen hebben een brede blik. Professionals werken 

hiertoe volgens de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid; 

• WIJ Groningen doet een eerste onderzoek ten behoeve van de integrale, verklarende analyse 

van de vraag, de (onderliggende) problematiek, hulpbehoeften en veiligheid van alle betrok-

kenen. De professional onderzoekt samen met alle leden van het gezin of er feiten aanleiding 

geven tot bezorgdheid en welke vervolgstappen gepast zijn. Ook wordt gekeken naar hoe er 

gebruik gemaakt kan worden van beschermende factoren en het sociaal netwerk; 

• WIJ Groningen heeft onder andere op basis van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Wet ver-

plichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een rol in het signaleren, bespreek-

baar maken van, en handelen bij onveiligheid en/of ontwikkelingsbedreiging; 

• Waar nodig wordt specialistische expertise betrokken. Er wordt niet overgedragen, maar 

(jeugd)hulp en ondersteuning wordt ingezet. Waar nodig wordt eerdergenoemde (veilig-

heids)expertise ingeschakeld. WIJ Groningen – al dan niet in samenwerking met de betrok-

ken specialistische expertise – is hierbij zo kort of langdurig betrokken als de situatie vraagt. 

Bovenstaande zaken zijn reeds verankerd in de werkwijzen en methoden van WIJ Groningen. Wan-

neer de GI verwijst naar jeugdhulp in opdracht van de Rechtbank bij Ondertoezichtstelling (OTS) en 

WIJ Groningen de hulp moet uitvoeren gelden specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied 

van rapportage. De nieuwe werkwijze vraagt ook een andere manier van denken en doen bij de me-

dewerkers van de GI’s. Dit is een ontwikkelproces dat, mede in relatie tot de afspraken in de regio, 

tijd nodig heeft. De concretisering van het bovenstaande moet samen met de GI’s en eventueel an-

dere ketenpartners plaatsvinden. Hiervoor zal de gemeente het overleg met WIJ Groningen en de 

GI’s starten.  

 
a. In paragraaf 3.5 zijn de stappen rondom de GI opgenomen, hierbij worden de ontwikkelingen 

rondom het toekomstscenario meegenomen. 

 

 
6 https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/20191122-definitief-kwaliteitskader-werken-aan-veiligheid-voor-lokale-wijk-
team.pdf  

We ondernemen de volgende stappen: 

 

https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/20191122-definitief-kwaliteitskader-werken-aan-veiligheid-voor-lokale-wijkteam.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/20191122-definitief-kwaliteitskader-werken-aan-veiligheid-voor-lokale-wijkteam.pdf
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3.8. Governance en positie van de taak SAMEN. binnen WIJ Groningen 

Governance 

De huidige governance voor WIJ Groningen laten we met de toevoeging van de taak SAMEN. intact. 

Voor de voorbereidende en implementatiefase van SAMEN. hanteren we een aanvullende program-

mastructuur als sturingsmodel. Bij de verstrekking van de opdracht en de implementatie van de taak 

SAMEN. bij WIJ Groningen maken we het reguliere onderscheid in de verantwoordelijkheden: de ge-

meente bepaalt het ‘wat’ en de doelen die gerealiseerd moeten worden; WIJ Groningen gaat over 

het ‘hoe’, wat nodig is voor de uitvoering en de bedrijfsvoering om de doelen te realiseren. Gedu-

rende de implementatiefase kiezen we ervoor om het ‘wat’ en het ‘hoe’ zo gezamenlijk mogelijk te 

ontwikkelen en uit te voeren. Dit omdat opdracht en uitvoering nauw verweven zijn. Op deze manier 

bundelen we krachten en kennis, en zijn we in staat om zo optimaal en snel mogelijk bij te kunnen 

sturen op de ontwikkeling en implementatie. Doordat we zo dichtbij elkaar zijn georganiseerd, weten 

we goed wat er speelt in elke organisatie en hebben we over en weer snel zicht op de haalbaarheid 

voor de uitvoering.  

De gezamenlijke sturing wordt georganiseerd met een ambtelijke en een bestuurlijke stuurgroep. In 

de ambtelijke stuurgroep is het management van de gemeente en WIJ Groningen vertegenwoordigd. 

In de bestuurlijke stuurgroep zit de Raad van Bestuur en directie SAMEN. van WIJ Groningen en be-

stuurders alsmede de concerndirecteur sociaal domein van de gemeente. Beide stuurgroepen komen 

op zeer regelmatige basis bij elkaar om de voortgang goed te kunnen volgen en waar nodig te kun-

nen bijsturen.  

De directeur voor de taak SAMEN. bij WIJ Groningen en de manager sociaal domein jeugd bij de ge-

meente sturen gezamenlijk de gemeentelijke programmamanager voor de taak SAMEN. aan en leg-

gen verantwoording af aan de ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep.  

Governance implementatiefase SAMEN. in schema 

 

Voor de verschillende implementatieprojecten worden projectgroepen ingesteld bestaande uit me-

dewerkers van de gemeente en WIJ Groningen: verwijsroutes, financiën, HRM & recruitment, moni-

toring en informatie, juridische zaken, communicatie, ICT, indicatieloos werken en administratieve 

consequenties, project landing (WIJ-academie). De gezamenlijke programmamanager stuurt de 
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projecten aan en legt verantwoording af over de voortgang aan de ambtelijke en bestuurlijke stuur-

groep. De directie van de taak SAMEN. en de evenknie vanuit de gemeente (manager sociaal domein 

jeugd) sturen op het programmamanagement en zorgen dat de randvoorwaarden voor de project-

groepen worden gerealiseerd. Denk hierbij bijv. aan de bemensing, zachte landing in de organisatie, 

zorgdragen voor besluiten etc. De ambtelijke stuurgroep kijkt mee op de voortgang van de imple-

mentatie en bereidt de bestuurlijke beslissingen voor.  

De uitvoering van de taak SAMEN. binnen WIJ Groningen 

Gedurende de implementatiefase zal de taak SAMEN. als stedelijke team worden georganiseerd. Dit 

team wordt naast de huidige stedelijke teams georganiseerd, zodat de specifieke expertise en kennis 

van WIJ Groningen dichtbij georganiseerd is. Het stedelijk team van de taak SAMEN. valt onder de 

verantwoordelijkheid van de directeur van de taak SAMEN. van WIJ Groningen en werkt samen met 

de stedelijke teams en de WIJ-teams in de wijken. De taak SAMEN. krijgt een prominente plek binnen 

de WIJ-organisatie, dichtbij de WIJ Academie. Voor deze opzet is gekozen om de nieuwe werkwijze 

zo goed mogelijk te laten landen bij het nieuwe personeel voor SAMEN. Binnen 2 tot 3 jaar zal het 

personeel voor de taak SAMEN. stapsgewijs en geleidelijk doorstromen naar de reguliere WIJ-teams. 

Dit zorgt ervoor dat optimaal gebiedsgericht gewerkt kan worden (met vaste gezichten voor jeugd in 

elk gebied).  

De organisatie van het huidige primaire proces blijft intact, werkprocessen worden aangepast. Gedu-

rende de implementatiefase werkt WIJ Groningen aan het verder verhogen van de kwaliteit van de 

WIJ-teams om deze op een gelijk niveau te brengen.  

 
a. De tijdelijke governance structuur is ingesteld en operationeel; 

b. De gemeente heeft gezamenlijk met WIJ Groningen een programmamanager aangesteld aan 

voor de aansturing van de projecten van de taak SAMEN.; 

c. Voor elke projectgroep wordt een projectopdracht geformuleerd inclusief resultaten en plan-

ning. Deze worden vastgesteld door de ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep (periode juli – 

oktober 2022). Eén en ander in afstemming met wat al loopt binnen WIJ Groningen 

d. De ambtelijke en bestuurlijke stuurgroepen volgen nauwgezet de implementatie (januari 

2022 – januari 2024);  

e. Aanvullende managementposities zijn/worden ingevuld (2022).  

 

3.9. Informatierelatie  
Voor de taak SAMEN. werken we aan een wijze van monitoren en verantwoorden die past bij de op-

dracht en de nieuwe manier van samenwerken. In het verleden hebben we veel pogingen onderno-

men om te komen tot harde Kpi’s, waarbij het lastig bleek om de Kpi’s te bepalen die iets zeggen 

over de impact. Juist daar ligt een grote behoefte.  

We moeten ons realiseren dat gezien de complexiteit van de opdracht, een set van harde Kpi’s nooit 

de gehele lading zal dekken. Het volledig verklaren en uit elkaar trekken van enerzijds de opbrengst 

en anderzijds de overige ontwikkelingen is geen sinecure. Dat geldt ook voor deze taak bij WIJ Gro-

ningen.  

Binnen de informatierelatie maken we onderscheid tussen een aantal soorten informatie. Informatie:  

1. over de voortgang van de implementatie (programma voortgang); 
2. over het uitvoeren van de opdracht (= nu Set van afspraken voor WIJ Groningen); 
3. over de cliëntenstromen en inwonerreis. 

We ondernemen de volgende stappen: 
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Ad. 1: Programmavoortgang 

Deze informatiestroom gaat over de voortgang van de verschillende onderdelen met betrekking tot 

de implementatie. Het betreft onderdelen die in dit plan zijn beschreven, die nader uitgewerkt zullen 

worden in projectplannen en die stap voor stap geconcretiseerd zullen worden. Voortgang wordt ge-

zamenlijk door WIJ Groningen en de gemeente gemonitord en van daaruit worden relevante punten 

geagendeerd voor de daarvoor bestemde sturingsoverleggen (zie hiervoor paragraaf 3.8 over de go-

vernance).  

Ad. 2: Uitvoering van de opdracht 

Voor de huidige opdracht aan WIJ Groningen is een Set van Afspraken en een focusdocument opge-

steld. Daarin zijn naast eisen en kaders ook Kpi’s opgenomen. We hebben gezamenlijk geconcludeerd 

dat de eisen en kaders ook voor deze opdracht gelden. De wijze van monitoren vraagt echter ook om 

iets anders. We willen toe naar een continue monitoring van een vaste set aan informatie op het ge-

bied van transformatie, impact en kwaliteit van processen (bij voorkeur via een dashboard) die we 

gezamenlijk duiden en waarvan we leren. Daarmee kunnen we problemen zien aankomen, in plaats 

van achteraf te moeten ingrijpen. Dit is een ontwikkelopdracht waarvoor we de tijd nemen tot en 

met eind 2024. Bij positieve ervaring voor deze taak, zullen we onderzoeken of we dit kunnen verbre-

den naar de gehele WIJ Groningen organisatie.  

Ad. 3: Informatie over cliëntenstromen 

We monitoren informatie over cliëntenstromen, daarbij gaat het over inwoners die geholpen kunnen 

worden door WIJ Groningen, en ook over inwoners die worden doorverwezen naar een jeugdhulp-

aanbieder.  

Ontwikkelen en leren in het jeugdstelsel is belangrijk. Dit doen we niet alleen via monitoring maar 

ook door een dialoog te voeren met externe partijen die met ons meekijken, vergelijken en advise-

ren. Zo kunnen we onze plannen en de uitvoering daarvan bijsturen. Dit doen we op de volgende 

wijze: 

- We stellen een expertcommissie aan. Deze commissie stellen we samen uit deskundigen van-
uit: de RuG, de HanzeHogeschool, een vergelijkbare organisatie als WIJ Groningen elders uit 
het land, een andere gemeente met een vergelijkbare transformatie-opgave en een jeugd-
hulpaanbieder (uit een andere jeugdhulpregio). Deze commissie voert regelmatig ‘spiegelge-
sprekken’ met ons als gemeente en met WIJ Groningen om beide organisaties te spiegelen 
op de implementatie en impact van de transformatie;  

- We laten de komende vier jaren jaarlijks een peer-review uitvoeren door deze commissie 
waarin zij zowel de gemeente als WIJ Groningen toetsen op behaalde resultaten t.a.v. de op-
dracht, de manier van invulling van de opdracht, de invulling van het opdrachtgever- en op-
drachtnemerschap, etc.; 

- Daarnaast gaan we een benchmark uitvoeren met een aantal vergelijkbare gemeenten en 
dito sociale teams om de impact van de transformatie te vergelijken afgezet tegen de inge-
zette middelen. We vragen één van onze kennisinstellingen om deze benchmark vorm te ge-
ven.  
 

 
a. Er is een projectgroep met als opdracht de ontwikkeling van de informatierelatie. In de pro-

jectgroep is zowel de gemeente Groningen als WIJ Groningen vertegenwoordigd;  

b. We monitoren op 3 niveaus en ontwikkelen daarbij de indicatoren die hiervoor nodig zijn; 

c. Voor het opbouwen van een goede monitoringsystematiek voor de uitvoering van de op-

dracht nemen we 2 jaar de tijd; 

d. We maken gebruik van kennis en ervaring die andere gemeenten hebben opgedaan; 

We ondernemen de volgende stappen: 
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e. We stellen een expertcommissie in om zowel gemeente als WIJ te spiegelen op de impact 

van de transformatie, de invulling van de opdracht, de behaalde resultaten en de invulling 

van ieders rollen. We doen dit door middel van reflectieve spiegelgesprekken en via een jaar-

lijkse peer review;  

f. De projectgroep ontwikkelt samen met een van onze kennisinstellingen een benchmark met 

andere sociale teams en gemeenten om de impact van de transformatie afgezet tegen de in-

gezette middelen te vergelijken.  

 

3.10. HRM  

Jeugdhulp en/of hulp aan jeugd en gezinnen vanuit sociaal wijkteam 

WIJ Groningen is een sociaal wijkteam én voert jeugdhulp uit die valt onder de kaders van de Jeugd-

wet. Deze beide kenmerken vormen de vertrekpunten voor de personele invulling. De kaders, rand-

voorwaarden en maatregelen worden hieronder beschreven. 

Verantwoorde werktoedeling en beroepscodes 

De basis voor de personele invulling van de taak SAMEN. wordt gevormd door de wettelijke eisen 

vanuit de jeugdwet aan de verantwoorde werktoedeling en het werken volgens het kwaliteitskader 

jeugd en beroepscodes. Dit betekent dat er onder voorwaarden bijvoorbeeld gewerkt kan worden 

met MBO opgeleide professionals. WIJ Groningen heeft deze processen geborgd in het methodisch 

kader en professioneel statuut.  

Diversiteit personeel  

Bij personeelssamenstelling houdt WIJ Groningen rekening met diversiteit op het gebied van bijv. le-

vensovertuiging, gender en culturele achtergrond. WIJ Groningen heeft divers personeel in dienst zo-

dat de optimale match tussen inwoner en ondersteuner gemaakt kan worden. 

Gefaseerde personeelsopbouw  

Het is van belang om bij de start van SAMEN. goed gekwalificeerd personeel in dienst te hebben bij 
WIJ Groningen. Om duidelijk te krijgen welke functies er nodig zijn, inclusief een profiel van de toe-
komstige medewerkers en hoeveel medewerkers er nodig zijn, zet WIJ Groningen een aantal stap-
pen. WIJ Groningen heeft een analyse gedaan van de producten die komen te vervallen; daarnaast 
zijn er, zoals eerder beschreven, simulaties uitgevoerd. Circa 20% van de casussen waarin door WIJ 
Groningen geïndiceerd is naar een jeugdhulpproduct dat straks vervalt, zijn geanalyseerd op gestelde 
doelen en acties. Deze drie stappen leveren de informatie over profielen (inclusief expertise) en hoe-
veel die nodig is om SAMEN. goed uit te kunnen voeren. 

WIJ Groningen start zoals eerder aangegeven met een stedelijk aangestuurd team. Dit team groeit 

geleidelijk op basis van nieuwe instroom en aflopende indicaties. De personeelsplanning vindt plaats 

via in tijd geplande en afgebakende wervingscampagnes. Daardoor wordt de gelegenheid gecreëerd 

om ook op het vlak van HRM te leren en bij te stellen. Het uitgangspunt is om in de startfase enige 

overcapaciteit te organiseren voor het opvangen van een mogelijk versnelde instroom. Dit overeen-

komstig de rode draad van de advisering van BMC en (her)bevestigd door de ervaringen vanuit de 

gemeenten Utrecht en Nijmegen. 

Strategische personeelsplanning 

BMC adviseert om eerst een strategische personeelsplanning uit te voeren en daarbij onderzoek te 

doen naar de huidige medewerkers. WIJ Groningen voert dit advies uit. Voor WIJ Groningen is dit on-

derzoek en de acties die daaruit voortvloeien relevant om tijdig de juiste personeelsplanning te ma-

ken. En de werving van nieuw personeel hier verder op af te stemmen. De gemeente heeft deze in-

formatie en planning (op een ander aggregatieniveau) ook nodig omdat het: 
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• Een waarborg biedt dat er een voldoende basis aanwezig is; 

• Effect kan hebben op het regionale zorglandschap waarvoor we een gezamenlijke verant-
woordelijkheid hebben met de andere gemeenten; 

• Input biedt voor de invulling en vernieuwing van het specialistische deel van de jeugdhulp 
dat naast de nieuwe taak ook opnieuw ingekocht moet worden. 

Transformatie  

De opdracht aan WIJ Groningen vraagt om een getransformeerde werkwijze en andere competenties 

van de professionals. Het gaat niet sec om het verlenen van hulp, maar ook om het versterken van 

het eigen netwerk, normaliseren, voorkomen van zorg, vroeg signalering en het versterken van het 

probleemoplossend vermogen van gezinnen.  WIJ Groningen zal daarom veel aandacht hebben voor 

deze competenties bij de werving en selectie van nieuw personeel. Het is belangrijk dat er volgens 

dezelfde visie gewerkt wordt. Er zal daarvoor uitgebreid aandacht zijn in het ’onboarding’ pro-

gramma door WIJ Groningen.  

 
a. WIJ Groningen start met een stedelijk aangestuurd team van voldoende medewerkers om de 

taak SAMEN. uit te kunnen voeren binnen de afgesproken kaders. De wervingscampagne 

hiervoor start oktober 2022; 

b. Alle nieuwe medewerkers van WIJ Groningen nemen deel aan een onboardingsprogramma, 

waarmee de visie en manier van werken vanaf de start stevig wordt neergezet;  

c. WIJ Groningen monitort samen met de gemeente de resultaten van de strategische perso-

neelsplanning t.b.v. de nieuwe taak om ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid de 

fasering van de gehele opdracht te kunnen volgen en indien nodig te kunnen bijsturen; 

d. WIJ Groningen houdt bij de personeelssamenstelling rekening met diversiteit op het gebied 

van culturele achtergrond, gender, religie en levensbeschouwing. 

 

3.11. Facilitaire voorwaarden  
De gemeente zorgt voor de randvoorwaarden op het gebied van facilitaire zaken. Deze worden hier 

kort benoemd. Passende huisvesting en adequate ICT-voorzieningen zijn voorwaarden voor een 

goede start van de taak SAMEN. 

Huisvesting  

De huisvesting is in lijn met het strategisch huisvestingsplan van WIJ Groningen. Er moeten vol-

doende capaciteit en werkplekken beschikbaar zijn met de juiste kwaliteit (veiligheid, overlegruim-

tes, klimaat etc.). Voor de korte termijn (2023) is dit geregeld door de gemeente Groningen bij het 

Talmahuis. Voor de middellange termijn dient de gemeente de locaties in de gebieden uit te berei-

den om de instroom van nieuwe medewerkers voor de taak SAMEN. te faciliteren. Dit is onderdeel 

van het strategisch huisvestingsplan. Hierover lopen de gesprekken tussen WIJ Groningen en de ge-

meente. 

ICT  

De benodigde ICT voor de medewerkers (apparatuur op de werkplekken, mobiele apparatuur) wordt 

op basis van de vraag van WIJ Groningen verzorgd door de gemeente. De aanwezigheid hiervan is 

randvoorwaardelijk voor een goede start van de nieuwe taak. WIJ Groningen heeft bij de gemeente 

aangegeven dat de ICT performance en de stabiliteit van de techniek op dit moment nog niet vol-

doende is om de taak naar behoren uit te voeren. Een gezamenlijk verbeterplan is reeds ingezet. De 

uitvoering van dit verbeterplan kan impact hebben op de invoering van de taak SAMEN. 

We ondernemen de volgende stappen: 
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Verschillende applicaties, waaronder de applicatie waarin door WIJ Groningen wordt geregistreerd, 

worden in fases vervangen door andere applicaties. Dit project is gestart onder de naam Vernieuwing 

Applicaties Sociaal Domein (VASD). Voor WIJ Groningen heeft de vervanging van de applicaties grote 

impact. Dossiers, indicaties etc. staan geregistreerd in dit systeem. Gezien de omvang van de op-

dracht van SAMEN is het van belang dat de vervanging van de applicaties niet samenvalt met de start 

van SAMEN. Met de gemeente Groningen wordt nu gewerkt aan een planning die passend is bij de 

opgaven van WIJ Groningen.  

Backoffice jeugd gemeente  

Onze verwachting is dat de uitvoering van de taak SAMEN., hulp en ondersteuning bieden zonder in-

dicaties en met minder administratie en beschikkingen, op termijn minder werk oplevert voor de ge-

meentelijke administratie jeugd. Dit effect zal op termijn optreden. Dit zal de gemeente monitoren 

en hierover in gesprek gaan met de medezeggenschapsgeledingen. 

 
a. Er wordt een huisvestingsplan voor de middellange termijn gemaakt;  

b. Het verbeterplan ICT wordt uitgevoerd; 

c. We voeren het project VASD uit; 

d. We monitoren of en in hoeverre de nieuwe werkwijze gevolgen heeft voor de gemeentelijke 

administratie jeugd en gaan hierover in gesprek met de medezeggenschap. 

 

3.12. Communicatie  
Gedurende de implementatiefase zorgt de communicatiewerkgroep (communicatieadviseurs van WIJ 

Groningen en de gemeente) voor continue afstemming van de verschillende communicatie momen-

ten. Per doelgroep bepalen ze welke middelen ingezet worden en wie de afzender is. Altijd met een 

duidelijke en gelijkgestemde boodschap. Alles met als doel om met een helder verhaal, tijdig, de ver-

schillende stakeholders (zoals inwoners, gebruikers van ondersteuning vanuit WIJ Groningen, cliënt-

vertegenwoordigers, aanbieders van jeugdhulp, huisartsen, onderwijs) te bereiken. Voor de mede-

werkers van de gemeente en WIJ Groningen ontwikkelen we een intern communicatieplan. 

 

a. Er wordt een communicatieplan gemaakt voor intern en externe betrokkenen.  

  

We ondernemen de volgende stappen: 

 

We ondernemen de volgende stappen: 
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3.13. Totaal planning activiteiten  

 Activiteiten en stappen Wie Planning 

3.1 Veranderstrategie   

a. We laten de producten in de Open House overeen-
komst bestaan gedurende de implementatieperiode 
van 2 jaar + een half jaar. 

Gemeente 1-1-23 tot 1-
7- 25 

b. We gaan onderzoeken of en hoe we de TOM voorzie-
ning geleidelijk kunnen laten overgaan naar WIJ Gro-
ningen en hanteren een overgangstermijn van 2 jaar, 
vanaf 1 januari 2023.  

Gemeente Van 1-1-23 
tot 1-1- 2025 

3.2 Wat verandert er voor de inwoners    

a.  Gemeente en WIJ Groningen communiceren vanuit ie-
der hun eigen verantwoordelijkheid tijdig en duidelijk 
met de jeugdigen en gezinnen over de ontwikkeling 
van de taak SAMEN. (zie ook 3.12) 

WIJ Groningen 
Gemeente 

Vanaf 28-09-
2022, daarna 
Continu 

b. We betrekken gebruikers van de ondersteuning van 
WIJ Groningen en ervaringsdeskundigen bij de ontwik-
kelingen van de taak SAMEN. De wijze waarop we dit 
doen en de taak en rolverdeling wordt nader afge-
stemd; 

WIJ Groningen 
Gemeente 

Continu 

3.3 Aanbieders   

a. We richten een projectteam in dat zich bezighoudt 
met de vraagstukken rondom de transitie. Dit team 
kan snel schakelen en acties uitzetten die nodig zijn 
voor een soepele transitie. 

Wij Groningen  
Gemeente  
 

Continu 
vanaf 1 okto-
ber 2022 

b. De gemeente houdt vanaf het najaar 2022 en gedu-
rende de overgangsperiode de ontwikkelingen bij de 
aanbieders nauwlettend in de gaten en stemt hierover 
af met de RIGG. 

Gemeente Continu 
vanaf 1 okto-
ber 2022 

c. We communiceren tijdig en duidelijk richting aanbie-
ders over de stappen die we zetten. 

Gemeente Continu 

d. WIJ Groningen zal overcapaciteit qua personele forma-
tie organiseren om plotselinge extra vraag te kunnen 
opvangen.  

WIJ Groningen 1-1-2023 
daarna bij de 
wervingsmo-
menten 

e. We blijven in gesprek met aanbieders en informeren 
de regio tijdig over ontwikkelingen.  

Gemeente Vanaf 28 -9-
22 tot ca Q1 
2024  

3.4  Onderwijs   
a. We verkennen samen met betrokken partners de be-

tekenis van SAMEN. voor het onderwijs en de voor-
schoolse voorzieningen en zorgen voor afstemming 
tussen deze ontwikkeling en het beleid op het gebied 
van passend onderwijs. 

Gemeente 1-1-2023- 
juni tot 2023 

b. We formuleren voor de ontwikkeling van het aanbod 
van WIJ Groningen richting het onderwijs een ontwik-
kelopdracht. 

Gemeente Q2 2023 ge-
reed 

c. In het schooljaar 2023/2024 zullen we via pilots toet-
sen of aanvullend aanbod meerwaarde heeft. 

Gemeente  Q2 2024 ge-
reed 
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d. Deze opdracht zullen we in de 2e helft van 2024 inzet-
ten. 

Gemeente Vanaf Q3 
2024  

3.5  Verwijzers    

a. We versterken en breiden de OJG uit bij de huisartsen. Gemeente Vanaf Q1 
2023 

b. We ontwerpen een communicatiestrategie om de 
doorgeleiding naar SAMEN. door de huisartsen plan-
matig te versterken.  

Gemeente Vanaf Q4 
2022 

c. We onderzoeken hoe we Zorgdomein optimaal benut 
kan worden. 

Gemeente Q3 2022 

d. We vergroten de bekendheid van WIJ Groningen, 
brengen in kaart wat het aanbod is en zorgen voor 
eenvoud in het systeem. 

Gemeente 
WIJ Groningen 

Vanaf Q3 
2022 

e. Er wordt in Q1 2023 een projectgroep ingericht van 
gemeente, WIJ Groningen en de GI’s. 

Gemeente 
WIJ Groningen 

Q1 2023  

f. De projectgroep maakt een plan op welke manier de 
samenwerking met de GI’s wordt ingericht en hoe aan 
de voorwaarden van de rechtbank en het Toekomst-
scenario wordt voldaan. 

Gemeente 
WIJ Groningen 

Q2 2023-Q4 
2023 

g. We gaan in gesprek met de Rechtbank na afstemming 
GI’s en WIJ Groningen. 

Gemeente Q4 2023 

h. We passen de lokale samenwerkingsafspraken (inclu-
sief bevoegdheden) van de GI’s met WIJ Groningen 
aan, aan de nieuwe taak. 

Gemeente Q4 2023  

i. Vanaf 1 januari 2024 levert WIJ Groningen de basis-
jeugdhulp en ondersteuning voor de GI’s 

WIJ Groningen 1-1-2024 

j. De gemeente past de gezamenlijke zorg- en verwijs-
route JGZ en WIJ Groningen aan. 

Gemeente Q4 2022 

k. De gemeente communiceert hierover met het onder-
wijs en de GGD. 

Gemeente Q3-2023 

l. De gemeente voert in het najaar 2022 een impactana-
lyse uit op de verwijzingen vanuit de medisch specialis-
ten; gevolgd door een gesprek met deze groep. 

Gemeente Vanaf okto-
ber 2022 

m. We maken afspraken met de jeugdhulpaanbieders 
over warme overdracht van cliënten, als er na een af-
lopende indicatie nog ondersteuning nodig is. 

Gemeente 
WIJ Groningen 

Vanaf okto-
ber 2023 

 Fasering instroom   

n. Vanaf 1 januari 2023 start de instroom van de inwo-
ners die zich melden met nieuwe ondersteuningsvra-
gen bij WIJ Groningen en de huisartsen (inclusief OJG).  

WIJ Groningen Vanaf 1 janu-
ari 2023 

o. We faseren de instroom van cliënten vanuit de ver-
schillende verwijzers, om deze overgang gecontroleerd 
door te kunnen voeren. 

  

p. De ambtelijke en bestuurlijke stuurgroep stellen vast 
of de volgende stap in dit proces gezet kan worden.  

 Diverse mo-
menten 

q. We streven ernaar dat WIJ Groningen op 31 december 
2024 de volledige taak SAMEN. uitvoert.  

WIJ Groningen 31-12-2024 

r. De producten in de Open House worden juli 2025 ge-
wijzigd zodat deze niet meer gebruikt kunnen worden 
door verwijzers.  

Gemeente Juli 2025 
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3.6  Werkprocessen   

a. We nemen het uitgangspunt matched care op als één 
van de inhoudelijke hoofdindicatoren waarop we de 
voortgang van de opdracht SAMEN. gaan monitoren.  

Gemeente Vanaf Q1 
2023 

b. Continu leren en verbeteren wordt ook werkwijze voor 
SAMEN. en helemaal gedurende de implementatie. 

Gemeente  
WIJ Groningen 

Vanaf Q4 
2022  

c. WIJ Groningen stelt groep van kritische vrienden aan 
om zorginhoudelijke expertise up te date te houden en 
de input te verwerken in de werkprocessen waar no-
dig.  

WIJ Groningen Q4 2022 

3.7 Relatie met Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming   
a. In paragraaf 3.5 zijn de stappen rondom de GI opgeno-

men, hierbij worden de ontwikkelingen rondom het 
toekomstscenario meegenomen 

- zie 3.5 - zie 3.5 

3.8  Governance    
a. De tijdelijke governance structuur is ingesteld en ope-

rationeel. 
Gemeente 
WIJ Groningen 

28-09-22 

b. De gemeente heeft gezamenlijk met WIJ Groningen 
een programmamanager aangesteld aan voor de aan-
sturing van de projecten van de taak SAMEN. 

Gemeente 
WIJ Groningen 

Juli 2022 

c. Voor elke projectgroep wordt een projectopdracht 
ontwikkeld inclusief resultaten en planning. Deze wor-
den vastgesteld door de ambtelijke en bestuurlijke 
stuurgroep (juli -oktober 2022). 

Gemeente 
WIJ Groningen 

Juli – okto-
ber 2022 

d. De ambtelijke en bestuurlijke stuurgroepen volgen 
nauwgezet de implementatie.   

Gemeente  
WIJ Groningen  

Januari 2022 
– januari 
2024  

e. Aanvullende managementposities zijn/ worden inge-
vuld (2022).  

WIJ Groningen 31-12-2022 

3.9 Informatierelatie   
a. Er is een projectgroep met als opdracht de ontwikke-

ling van de informatierelatie. In de projectgroep is zo-
wel de gemeente Groningen als WIJ Groningen verte-
genwoordigd;  

Gemeente 
WIJ Groningen 

Vanaf okto-
ber 2022 

b. We monitoren op 3 niveaus en ontwikkelen daarbij de 
indicatoren die hiervoor nodig zijn. 

Gemeente 
WIJ Groningen 

Vanaf 1-1-23 

c. Voor het opbouwen van een goede monitoringssyste-
matiek voor de uitvoering van de opdracht nemen we 
twee jaar de tijd. 

Gemeente  
WIJ Groningen  

Q3 2022 – 
einde 2024  

d. We maken gebruik van de kennis en ervaring van an-
dere gemeenten.  

Gemeente  
WIJ Groningen 

Vanaf Q3 
2022  

e. We stellen een expertcommissie in om zowel ge-
meente als WIJ te spiegelen op de impact van de 
transformatie, de invulling van de opdracht, de be-
haalde resultaten en de invulling van ieders rollen. We 
doen dit door middel van reflectieve spiegelgesprek-
ken en via een jaarlijkse peer-review.  

Gemeente 
WIJ Groningen 

Q3 2023 

f. De projectgroep ontwikkelt samen met een van onze 
kennisinstellingen een benchmark met andere sociale 
teams en gemeenten om de impact van de 

Gemeente 
WIJ Groningen 

Q3 2023 
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transformatie afgezet tegen de ingezette middelen te 
vergelijken.  

3.10 HRM   
a. WIJ Groningen start met een stedelijk aangestuurd 

team van voldoende medewerkers om de taak SA-
MEN. uit te kunnen voeren binnen de afgesproken ka-
ders. De wervingscampagne hiervoor start oktober 
2022.  

WIJ Groningen Oktober 
2022 

b. Alle nieuwe medewerkers van WIJ Groningen nemen 
deel aan een onboardingsprogramma, waarmee de vi-
sie en manier van werken vanaf de start stevig wordt 
neergezet.  

WIJ Groningen Vanaf okto-
ber 2022 

c. WIJ Groningen monitort samen met de gemeente de 
resultaten van de strategische personeelsplanning 
t.b.v. de nieuwe taak om ieder vanuit zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheid de fasering van de gehele op-
dracht te kunnen volgen en indien nodig te kunnen bij-
sturen. 

Gemeente  
WIJ Groningen 

Vanaf okto-
ber ’22 

d. WIJ Groningen houdt bij de personeelssamenstelling 
rekening met diversiteit op het gebied van culturele 
achtergrond, gender, religie en levensbeschouwing. 

WIJ Groningen Vanaf Q3 
2022 

3.11 Facilitaire voorwaarden   
a. Er wordt een huisvestingsplan voor de middellange 

termijn gemaakt. 
Gemeente Volgt 

b. Het verbeterplan ICT wordt uitgevoerd. Gemeente Q4 2022 (ui-
terlijk) 

c. We voeren het project VASD uit. Gemeente 
WIJ Groningen  

 

d. We monitoren of en in hoeverre de nieuwe werkwijze 
gevolgen heeft voor de gemeentelijke administratie 
jeugd en gaan hierover in gesprek met de medezeg-
genschap.  

Gemeente Vanaf 1-1-
2023 

3.12 Communicatie    

a. Er wordt een communicatieplan gemaakt voor intern 
en extern. 

Gemeente, 
WIJ Groningen 

Continu 
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4. Risico’s en risicomanagement 

 

We identificeren voor de taak SAMEN. bij WIJ Groningen een aantal risico’s. We maken onderscheid 

in risico’s voor de implementatie en risico’s voor de uitvoering van de taak. In het risicomanagement 

zijn instrumenten opgenomen die de risico’s mitigeren. De kans dat de risico’s zich voordoen zal via 

de stuurgroepen worden gevolgd en indien nodig wordt er bijgestuurd.  

Risico implementatie-
fase  
 

Kans Impact Risicomanagement Wanneer  
 

Wie  

Onvoldoende ervaren 
en deskundig perso-
neel kunnen werven 
vanwege krappe ar-
beidsmarkt  

Middel Hoog - Wervingsplan en stra-

tegie bij WIJ Gronin-

gen. 

- Fasering overgang. 
Eerst alleen nieuwe in-
dicaties, herindicatie 
als ‘ventiel’. 

Vanaf Q4 
2022 

WIJ Gro-
ningen  

Verstoring en onrust 
lokaal en regionaal 
zorglandschap door 
grote vraag personeel 
vanuit WIJ Groningen 

Middel Hoog  - Korte lijnen met RIGG 
- Personeelsplan WIJ 

Groningen 
- Voldoende contact ge-

meente Groningen - 
aanbieders  

Vanaf Q4 
2022 

Gemeente  

Aanbieders stoppen 
voortijdig waardoor la-
cunes in het aanbod 
ontstaan  

Middel Middel - Ruimte binnen capaci-
teit SAMEN./WIJ Gro-
ningen opnemen 

- Inzet capaciteit andere 
aanbieders 

Vanaf Q3 
2022 

Ge-
meente, 
WIJ Gro-
ningen 

Rolverwarring en on-
duidelijkheid wanneer 
een GI verwijst naar 
WIJ Groningen vanuit 
een opdrachtgevende 
rol (verwijzing Recht-
bank bij OTS).  

Laag Laag  - Vooraf afspraken ma-
ken tussen GI’s en WIJ 
Groningen.  

- Inrichten escalatiemo-
del voor situaties wan-
neer het vastloopt tus-
sen WIJ Groningen en 
GI.  

Vanaf Q1 
2023 

Ge-
meente, 
WIJ Gro-
ningen  

De ICT-faciliteiten 
voor nieuwe 

Hoog Hoog  - Verbeterplan ICT Vanaf Q4 
2022 

Ge-
meente, 
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medewerkers zijn niet 
of onvoldoende gere-
geld voor de start van 
de werkzaamheden.  

- Afspraken m.b.t. esca-
latie 

- Ontwikkeling alterna-
tieven voor VASD 

- Bestuurlijk afwegings-
moment inbouwen 

WIJ Gro-
ningen  

Onvoldoende huisves-
ting voor nieuwe me-
dewerkers 

Laag Hoog - Talmahuis biedt vol-
doende ruimte om in 
ieder geval tot Q4 in 
huisvesting te voorzien. 

Vanaf Q4 
2022 

Gemeente 

Triagemodel is onvol-
doende breed geïm-
plementeerd op 1 ja-
nuari 2023 

Middel Hoog - Onderdeel van imple-
mentatieplan WIJ Gro-
ningen 

- Bestuurlijk afwegings-
moment inbouwen 

- In gebruik nemen van  
de triage-app. 

Q1 2023 WIJ Gro-
ningen 

Kosten arbeidsvoor-
waarden en frictiekos-
ten vallen hoger uit 

Middel Hoog - Monitoren 
- Financiële afspraken 

aanpassen 

Q4 2022, 
Q1 2023 

WIJ Gro-
ningen, 
Gemeente  

Dynamiek in het 
krachtveld en partijen 
die de media actief 
zoeken, mogelijk repu-
tatieschade.  
De reputatieschade 
kan ondermijnend 
werken voor de im-
pact die medewerkers 
kunnen hebben in de 
wijken en de gezinnen. 

Hoog Hoog - Het goede verhaal uit-
leggen 

- In gesprek blijven met 
betrokken partijen 

- Informatievoorziening 
over feitelijke ontwik-
keling SAMEN. 

Q3 2022 
en verder 

Gemeente 
WIJ Gro-
ningen 

Risico uitvoeringsfase  
 

Kans Impact Risicomanagement Wanneer  
 

Wie  

Er komen meer onder-
steuningsvragen bij 
WIJ Groningen dan 
verwacht 

Middel Hoog - Monitoren 
- Personeelsplan aanpas-

sen  
- Budget aanpassen  

Vanaf Q1 
2023 

Gemeente  
WIJ Gro-
ningen 

Verwijzers blijven ver-
wijzen naar de OH 
i.p.v. het aanbod van 
WIJ Groningen en/of 
gaan naar specialisti-
scher hulp verwijzen 

Middel Hoog - Monitoren 
- Actie richting verwij-

zers 
- Afspraken met RIGG 

over dichtzetten Open 
House 

Vanaf Q1 
2023 

Gemeente  

We verwachten te 
snel resultaat, tijd te 
kort, te ambitieus met 
als gevolg negatieve 
beeldvorming 

Laag Middel - Overgangsperiode van 
3 jaar 

- Monitoring 
- Verwachtingenma-

nagement, beeldvor-
ming aanpassen, lan-
gere tijd nemen  

Vanaf Q1 
2023 

Gemeente 
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Zwaardere zorg wordt 
niet tijdig genoeg op-
geschaald 

Laag Hoog - Triage-instrument  
- Reflectieve praktijk 
- Methodisch kader 
- Monitoring 

Vanaf Q1 
2023 

WIJ Gro-
ningen  

Lichte zorgvragen 
wordt te snel doorver-
wezen  

Middel Hoog - Triage-instrument  
- Reflectieve praktijk 
- Methodisch kader 
- Monitoring 

Vanaf Q1 
2023 

WIJ Gro-
ningen 

Jeugdigen en gezinnen 
ontvangen onvol-
doende hulp en on-
dersteuning 

Laag Hoog  - Triage-instrument  
- Reflectieve praktijk 
- Methodisch kader 
- Monitoring 
- Open House blijft open 

als achtervang 

Vanaf Q1 
2023 

WIJ Gro-
ningen 
Gemeente 

Kwaliteit van de hulp 
is onvoldoende  

Laag Hoog - Triage-instrument 
- Reflectieve praktijk 
- Methodisch kader 
- Scholing medewerkers 
- Monitoring 
- Personeelsplanning 

Vanaf Q1 
2023 

WIJ Gro-
ningen 

Transformatie komt 
niet (voldoende) tot 
stand  

Laag Hoog - Scholing medewerker 
- Versterking middenma-

nagement WIJ Gronin-
gen 

- Monitoring 

Vanaf Q1 
2023 

WIJ Gro-
ningen 
Gemeente 

Huisvesting medewer-
kers bij het werken in 
de gebieden (lange 
termijn) levert proble-
men op  

Hoog Hoog - Strategisch huisves-
tingsplan WIJ Gronin-
gen 

- Tijdig anticiperen ge-
meente Groningen 

Vanaf Q4 
2023 

Gemeente 
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Bijlagen 

 

 

Bijlagen 1 en 2 vindt u op de volgende website:  

www.gemeente.groningen.nl/doorontwikkeling-jeugdhulp   

Hier vindt u ook algemene informatie over de doorontwikkeling van de jeugdhulp in de gemeente 

Groningen en meerdere documenten. 

 

1. Impressie consultatieronde met stakeholders 
file:///H:/Mijn%20Documenten/Mijn%20Downloads/impressie-gesprekken-met-diverse-jeugdhulpaanbieders-

over-de-ontwikkeling-van-samen.pdf 

 

2. Verslag Kinderrechtentoets op SAMEN. 
file:///H:/Mijn%20Documenten/Mijn%20Downloads/verslag-kinderrechtentoets-op-samen.pdf  

  

  

http://www.gemeente.groningen.nl/doorontwikkeling-jeugdhulp
file://///GGWVMFSP004/H02$/robheu1s/Mijn%20Documenten/Mijn%20Downloads/impressie-gesprekken-met-diverse-jeugdhulpaanbieders-over-de-ontwikkeling-van-samen.pdf
file://///GGWVMFSP004/H02$/robheu1s/Mijn%20Documenten/Mijn%20Downloads/impressie-gesprekken-met-diverse-jeugdhulpaanbieders-over-de-ontwikkeling-van-samen.pdf
file://///GGWVMFSP004/H02$/robheu1s/Mijn%20Documenten/Mijn%20Downloads/verslag-kinderrechtentoets-op-samen.pdf
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3. Kader Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 

 
Inleiding  

In het huidige stelsel van de jeugdbescherming in Nederland zijn taken en verantwoordelijkheden 
ondergebracht bij verschillende ministeries en bij lokale overheden. Ook het toezicht, en de 
verschillende vormen ervan, op de betrokken organisaties is bij verschillende organisaties belegd. 
Kijkend naar de uitvoeringsorganisaties betrokken bij deze gezinnen, dan zien we organisaties met 
eigen taken en bevoegdheden, vaak tot in detail vastgelegd in eigen wet,- regelgeving, beleid en 
protocollen. Hierbij is veelal sprake van een scheiding tussen gedwongen en vrijwillige 
betrokkenheid, tussen kinderen en volwassenen. Voor ieder afzonderlijk probleem lijkt een oplossing 
gevonden. De optelsom van oplossingen is een veld waar op verschillende plekken verhaal gedaan 
wordt, er geen enkele professional betrokken kan blijven, van begin tot eind een relatie kan 
opbouwen en integraal kan handelen. Met het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is een 
nieuwe opzet geïntroduceerd om kinderen en gezinnen waar sprake is van ontwikkelingsbedreiging 
en/of onveiligheid tijdig passende hulp, ondersteuning en interventies te bieden. En waar dit tot on-
voldoende resultaat leidt, kinderbeschermingsmaatregelen in te zetten. 
 

Kind, gezin en huishouden centraal 

Het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is begonnen als oplossing voor deze knelpunten in 
de huidige jeugdbeschermingsketen. Het schetst een nieuwe opzet om deze tijdig passende hulp en 
ondersteuning vorm te geven. Die nieuwe manier van werken moet samenhangende hulp en steun 
organiseren voor het hele gezin. Daarmee is de blik gedurende de ontwikkeling van het scenario 
verruimd van kind- naar gezinsbescherming. 
 

Multidisciplinair en systeemgericht samenwerken 

Eén van de voorstellen is het samenbrengen van verschillende expertises en bevoegdheden. Experti-
ses en bevoegdheden die nu ondergebracht zijn bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming 
en de Gecertificeerde Instellingen in een Regionaal Veiligheidsteam. Dat team is specialist op ontwik-
kelingsbedreigingen en veiligheidsvraagstukken en is zo nodig, de toegang tot en de uitvoerder van, 
de inzet van (civiele/bestuursrechtelijke) juridische maatregelen (bescherming). 
Belangrijker nog, vaste medewerkers uit het lokale (wijk)team werken altijd samen met het kind, 
gezin/huishouden en hun netwerk. Afhankelijk van hetgeen speelt in het gezin/huishouden werkt het 
lokale (wijk)team samen met bijvoorbeeld jeugd- en volwassenenhulpverlening, de volwassenen 
GGZ, de sociale basis in een wijk en andere experts. Indien nodig kan het Regionaal Veiligheidsteam 
het lokale (wijk)team adviseren en (civiele/bestuursrechtelijke) juridische maatregelen inzetten. Zo 
wordt in netwerkverband rondom een gezin samengewerkt aan het stoppen en duurzaam oplossen 
van ontwikkelingsbedreigingen en onveiligheid. Juridische bijstand wordt toegevoegd en de rol van 
de rechter moet in het licht van het toekomstscenario opnieuw beschouwd. Dat is het doel, of het nu 
gaat over gezinssituaties met of gezinssituaties zonder (minderjarige) kinderen, alleenstaanden, 18- 
of 18+. De weg hier naartoe vraagt om samenwerken, ontwikkelen en leren. 
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Opgave 

In de gezinnen/huishoudens waar het om gaat binnen het programma Toekomstscenario spelen vaak 
meerdere problemen. Het gaat bijvoorbeeld om ouders/volwassenen met psychiatrische 
problematiek en/of verslavingsproblematiek, met een verstandelijke beperking, huisvestings- en 
financiële problemen. Het gaat om getraumatiseerde volwassenen en kinderen als gevolg van 
huiselijk geweld en kindermishandeling, seksueel misbruik en of een langdurige conflictscheiding. Dit 
vraagt om samenhangende hulp en steun voor alle leden van het gezin (systeemgericht). De inzet van 
partners uit zowel hulpverlening, zorg, onderwijs, politie en justitie moet op elkaar zijn afgestemd. 
Niet alleen in de situatie dat er sprake is van een (civiele/bestuursrechtelijke) juridische maatregel, 
maar juist ook in de fases daarvoor. Zodat met tijdige passende hulp, ondersteuning en interventies 
de ontwikkelingsbedreiging en/of onveiligheid in een zo vroeg mogelijk stadium kan worden wegge-
nomen en de inzet van een (civiele/bestuursrechtelijke) juridische maatregel zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 
 
De ambitie is dat kinderen, gezinnen en huishoudens bij een onveilige thuissituatie of 
ontwikkelingsbedreiging moeten kunnen rekenen op tijdig passende hulp en ondersteuning. Dit 
houdt onder andere in: 

• De inzet op voorkomen hiervan door bestaanszekerheden en hulp en steun rondom het ge-
zin voor alle leden centraal te stellen; 

• Het zo vroeg mogelijk signaleren en bespreekbaar maken van (vragen of zorgen over) 
ontwikkelingsbedreiging of onveiligheid door huiselijk geweld en kindermishandeling; 

• Het maken van een zorgvuldige en gezamenlijke verklarende analyse van de individuele 
hulpbehoeften en veiligheid van alle betrokkenen, zodat patronen en onderliggende 
risicofactoren worden onderkend, veiligheidsvoorwaarden en -maatregelen kunnen worden 
genomen en inzichtelijk is wat nodig is voor herstel; 

• Als sprake is van een (vermoeden van) een strafbaar feit, vindt samenwerking plaats met de 
strafrechtketen; 

• Alle leden van het gezin/huishouden krijgen tijdig passende hulp en ondersteuning, zodat (de 
vragen of zorgen over) de ontwikkelingsbedreiging of onveiligheid gestopt en duurzaam op-
gelost worden en herstel kan plaatsvinden; 

• Met tijdige passende hulp en ondersteuning en multidisciplinaire en systeemgerichte 
samenwerking wordt eraan gewerkt om de ontwikkelingsbedreiging en/of onveiligheid in 
een zo vroeg mogelijk stadium weg te nemen zodat zoveel mogelijk kan worden voorkomen 
dat een gedwongen maatregel (bescherming) noodzakelijk wordt; 

• Mocht hulp en ondersteuning niet tijdig en/of onvoldoende leiden tot het wegnemen van de 
ontwikkelingsbedreiging en/of onveiligheid, dan worden passende interventies in het juri-
disch kader ingezet. 

 
Randvoorwaarden hierin zijn: 

• Multidisciplinair en systeemgericht samenwerken, het borgen van de directe veiligheid, het 
wegnemen van onderliggende risicofactoren en het werken aan herstel volgens de visie 
“Gefaseerd samenwerken aan veiligheid”; 

• Een manier van werken vanuit een lerende cultuur, waarbij professionals niet bang zijn om 
fouten te maken en bij kinderen, volwassenen, ouders/opvoeders het gevoel wegneemt dat 
er over hen wordt beslist; 

• Een stelsel dat de integrale en systeemgerichte werkwijze faciliteert: sturing, financiering en 
toezicht zijn aanpast aan de werkwijze rondom gezinnen; 

• Bereidheid van alle betrokkenen om constant op zoek te blijven naar verbetering: samen 
onderzoeken, leren en ontwikkelen. 
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Een solide basis voor het toekomstscenario 

Het werken volgens de in het toekomstscenario geschetste nieuwe werkwijze kan alleen effectief 
worden vormgegeven als er in een regio sprake is van: 

1. Een stevig fundament in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
2. Sterke lokale (wijk)teams met een opdracht die aansluit bij wat in het toekomstscenario is 

beschreven en bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
3. Een stevige en duurzame verbinding tussen de volwassen GGZ en de aanpak van 

ontwikkelingsbedreigingen en huiselijk geweld en kindermishandeling; 
4. Blijvende aandacht voor de aanpak van relatie- en scheidingsproblematiek. 

Ten behoeve van het document van SAMEN. gaan we hier alleen in op het tweede onderdeel.  

Sterke lokale (wijk)teams 

Een effectieve aanpak om de veiligheid in gezinnen te vergroten en bij te dragen aan het wegnemen 
van ontwikkelingsbedreigingen, huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om krachtige lokale 
(wijk)teams. Zij hebben een belangrijke rol in het bieden van en het inzetten van tijdige passende 
zorg en/of hulp en ondersteuning. Zo kunnen kinderen, gezinnen en huishoudens in hun eigen wijk 
en op vindplaatsen (zoals CJG, kinderopvang en school) laagdrempelig en snel bij deze teams terecht 
bij vragen en voor advies, hulp en steun.  
 
In het toekomstscenario zijn voor het versterken van de aanpak van ontwikkelingsbedreigingen en 
onveiligheid de volgende hoofdlijnen geschetst: 

• De professionals in het lokale (wijk)team hanteren een brede blik: dat betekent inzetten op 
bestaanszekerheden, hulpverlening, ondersteuning voor alle leden van het gezin 
(systeemgericht), wegnemen van onderliggende risicofactoren, in samenwerking met alle bij 
het gezin betrokken professionals (multidisciplinair) en zo nodig aangevuld met een 
juridische maatregel. Professionals werken hiertoe volgens de visie Gefaseerd samenwerken 
aan veiligheid; 

• Het lokale (wijk)team doet een eerste onderzoek ten behoeve van de integrale, verklarende 
analyse van de vraag, de (onderliggende) problematiek, hulpbehoeften en veiligheid van alle 
betrokkenen. Het lokale (wijk)team onderzoekt samen met alle leden van het gezin, of er 
feiten aanleiding geven tot bezorgdheid en welke vervolgstappen gepast zijn. Ook wordt 
gekeken naar hoe er gebruik gemaakt kan worden van beschermende factoren en het sociaal 
netwerk; 

• Het lokale(wijk)team heeft onder andere op basis van de Wmo2015, de Jeugdwet en de Wet 
verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een rol in het signaleren, 
bespreekbaar maken van, en handelen bij onveiligheid en/of ontwikkelingsbedreiging 7; 

• Het lokale(wijk)team betrekt waar nodig specialistische expertise. Hierbij kan gedacht 
worden aan het regionaal veiligheidsteam, specialistische kind- en volwassenenhulp, de GGZ 
voor jeugd en/of volwassenen, hulp bij relatieproblematiek, scheiding of contactverlies, 
verslavingszorg, of ondersteuning voor gezinsleden met een beperking. Het lokale (wijk)team 
draagt niet over, maar zet (jeugd)hulp en ondersteuning in en schakelt waar nodig 
eerdergenoemde (veiligheids)expertise in. Het lokale (wijk)team - al dan niet in 
samenwerking met de betrokken specialistische expertise - is hierbij zo kort - of langdurig 
betrokken als de situatie vraagt. 
 

 
7 Het kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ biedt gemeenten ondersteuning in het 
inrichten en versterken van hun lokale (wijk)teams zodat deze ontwikkelingsbedreigingen, kindermishandeling en huiselijk 
geweld eerder en beter in beeld krijgen en het geweld kunnen stoppen en duurzaam kunnen oplossen. 
https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/20191122-definitief-kwaliteitskader-werken-aan-veiligheid-voor-lokale-wijk-

team.pdf 

 

https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/20191122-definitief-kwaliteitskader-werken-aan-veiligheid-voor-lokale-wijkteam.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/20191122-definitief-kwaliteitskader-werken-aan-veiligheid-voor-lokale-wijkteam.pdf

